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Jo'é Bonifácio Filho

José Santana
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Vicente Guabirda

Harolclo Lopes
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Gomes Moreira
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Kern!! Kurnaira
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Efelivos:
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Kemil Kumaira
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Cicero Dumont
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Emilio Gallo

Gerardo Renault

Diiton Canabrava

So picnics

Euripedes Craide
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José Honório

Luiz Bacarini
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if etivos

Efe tivos
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92." REUNIAO ORDINARIA, AS 20 HORAS DE 1.0 DE SETEMBRO
DE 1975

PRESII)ENCIA DO SR. DEPUTADO JOAO
FERRAZ

Comparecimento

JoSo Ferraz - Fernando Junqueira -
Ldcio de Souza Cruz - Said Arges - Amil-
car Padovani - Carlos Eloy	 Christovam

Chiaradia	 Cicero Dumont - Cyro Macid
- Delfim Ribeiro Domingos Lanna -
Emilio Gallo -- Emilio Haddad - Euclides
Cintra - EurIpedes Craide - Fábio Notini
Fábio Vasconcellos - Ferraz Caldas -

Genésio Bernardino - Humberto de Almeida
JoSo Marques - JoSo Navarro - JoSo

Pinto Ribeiro	 Jorge Orlando Carone
José Honório - José Laviola - José Santa-
na - Kemil Kurnaira - Luiz Baccarini
Mendes Barros - Milton Lima - Milton Salles
- Nilson Gontijo	 Nunes Coelho	 Pedro
Narciso Raimundo Albergaria - Ronaldo
Canedo - Sergio Ferrara - Sylo Costa -

Telêmaco Pompei.

Expediente

OFICIOS

Do Sr. Governador Aureliano Chaves, en-
caminhando informacöes sobre a situac5o fi-

nanccira (10 Estado, em atendimento ao Re-
(Luerilnento n.' 77, do Sr. Deputado Emilio
Had dad

io Sr. Sccretdrio Fernandes Fagundes
Neto, da Inthstria, Comércio e Turismo, pres-
tando informaçöes da CDI/MG acerca da cria-
cSo do distrito industrial de Teófilo Otoni, em
atençSo ao Requerimento n.° 378, de autoria
to Sr. l)eputado Kemil Kumaira;

do Sr. Superintendente da SUDENE, José
Lins Albuquerque, que, em atencSo ao Reque-
rimento n. 240. do Sr. Deputado Pedro Nar-
CISO, infOrfllfl estarem Sefl(lO (flvidaW)s lodos
Os esforços no sentido da reinclusão, no II
Plano Nacional de Desenvolvimento, da BR-122,
ciuc liga Montes Claros a Janaüba.

Proposiçôes

PROJETO DE LEI N.9 194/75

(encaniinhado pela Mensagem Governaniental
n.° 66.)

Estima a receita e fixa a despesa do
Etado de Minas Gerais para o exercicio
financ'eiro de 1976.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1." -- 0 Oi-camento do Estado de Minus Gerais, para o exercIcio
tinancciro de 1976, composto pela receita c pela despesa do Tesouro Estadual,
conipreendendo a Administracão Direta e Indireta, estima a receita geral em

11 .487 .852.400,00 e fixa a despesa em igual importância.

Art. 2.9 - A receita será realizada mediante arrecadaçSo dos tributos,
ride; e ;Litras r'ceitas cori'entes e de capital, na forma da legislaçao em vigor,
ol'ed eceiido io segunte lesdobruniento

Cr$

1 - Rcccita do Tesouro
	

1,00

6.682.911 .2001.1 - Reccitas Correntes

Receita Tributária ..........5.687.354.000  

Receita Pti'imonial ........442.168.000
Receita Industrial ..........46.270.000
Transferências Correntes ......155.310.800
Reccitas Divcrsas ..........351 .808.400
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(on1unicacoes ......................	 19.124.100

1 	 Receitas tie Capta1

Funcöes e OrgSos

Legislativa	........................

Assembléia Legislativa (10 Estado do Minas
Gerais	........................
Tribunal do Contas do Estado do Minas Gerais
Fnoargos (yrais do Estdo ............

,T U(liCia O)l ..........................

Tribunal do Justica do Lstado de Minas Gerais
Tribunal tie Alca(la do Estado do Minas Gerais
Tribunal do Justica Militar do Estado do Minas
Gerais ..........................
Justica de Primeira Insthncia ............
Encargos Gerais do Estado ............

•\ (ln(inistracao c Planejairiento ............

Gabinete Mjljtar do Governador do Estado
Assessoria Técnico-Consultiva do Governador
i)epartamento de RepresentacSo do Estado de
Minas Gerais em Brasilia ............
Socrotaria de Estado de Planejamento e Coorde-
fla( aoi (rd	......................
Secretaria do Estado do Administração .
Secretaria do Estado do Interior e Justica
Imprensa Oficial do Estado do Minas Gerais
Secretaria tie Estado dii Fazenda ........

Mifli,)ifl1O I'Sbleo	................
Departamento Juri(lico do Estado do Minas
Gerais ............................
Sceretaria de Estado (to Governo ........
Encargos Gerais do Estado ............

culturi'.........................

Secretarua do Estado dii Agricultuna ......
Encar_os Gerais do Eshado ............

Cr$

3.918.817.900

1,00

98.769.200

69.902.900

28.827.300

39.000

105.052.000

44.503.500

6.718.300

3.906.100
49.729.100
195.000

2.797.164.400

6.685.700

2.636.700

480.300

37.998.400
48.467.300
24.456.500
41.497.000
293.304.100
32.924.400

3.568.600
19.353.400

2.285.792.000

570.985.500

121. 078. 500
449.907.000

Consciho Estadual do Telccomunicaçoes do
Minas Gerais .....................

Encargos Gerais do Estado ............

Defesa Nacional e Segunança Publica ........

Socrctaria de Estado da Segurança P6h1ica
Policia MiLtar (10 Estado de Minas Gerais
Encargos Gerais do Estado ............

Desenvolvimerito Regional ..............

Encargos Gerais do Eshado ............

EclucacSo e Cultura ..................

Secretaria do Estado da Educaç5o ......
Conseiho Estadual tic Educaç5o ..........
Conseiho Estadual do Culturi'...........
Arquivo Páhlico Mineiro ..............
CocrO cnatl on a de Cultuna ..............
Encargos Gerais do Estado ............

Energua e Recursos Minenais ............

Encaigos Genus (10 &:tado ..............

11a1)ita5o c tJrhitntsnici	................

Secreuarht tie Eshatlo de Obras PilhIias .
Enc'ros Gerais do Estaio ............

Inddstria, Comércio e Sorviços ..........

Secretaria do Estado (la IndSstria, Comércio e
Turis mo ..........................

Encargos Gerais (10 Estado ............

SaOde e Saneaniento ..................

Secretania do Estado da Sautde
Eneargos Genus ..................

Trahalho	........................

Secretarua do Eshado do inahaiho. AcSo Social
e Desportos .......................

Fncirgos Gerais ....................

Assistência e Previdêncja ................

Eneargos Gerais ....................

Transportes ........................

Encaros Genus

Total	..........

Transferênc.jas S Administrac5o Indirc'ta

Administrpc5o e Planejainento ............

FundaçSo JoSo Pinheiro ..............
Centro Tecnológico do Minas Gerais ........

4.124.100

15.000.000

848.286.500

199.322.000
636.952.500
12.012.000

1.083.445.600

1.083.445.600

1.434.865.300

1.383.563.000
2.043.400
715.800
1.656.100
3.646.000
43.241.000

655.484.000

655.484.000

179.500.500

119. 789. 300
59.711.200

1.018.450.000

14.492.000

1.003.958000

405.640.300

149.627.300
256.013.000

10.964.700

10.889.700

75.000

694.624.000

694.624.000

679.373.000

679.373.000

10.601.729.100

41.933.000

26.433.000
15.500.000

OperaçSo de Crédito ........1 .828.600.000
AlienacSo do Bens Móveis e Imóveis 52.000.000
Transferências de Capital ......2.038.217.900

T OT AL ..........................10.601.729.100

2 -- Receita dos OrgSos da AdministraçSo Inilireta (ex-
cluIdas transferências do Tesouro) ............886.123.300
Total Geral da Receita ....................11.487.852.400

Art. 3. -- - A despesa ser5 r-alizada segundo a discriminaçao dos ane-
xos, que apresentani a sua coniposiç5o per Funcão, Orgao, Categoria de Pro-

c Categorias EconSmica, conforme o seguinte desdobramento sin-

tético:

1 -- Pi'ogiimaç5o S Conti de flt-ttirsos (10 Tesouro
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Agricultura	 .

Fundacão Rural Mineira - Colonizacao e Desen-
volviiiiento Agruio ................
Instituto Estadual de Florestas ..........

Desenvolvirnento Regional ..............
Corniss5o de Desenvolviniento do Vale do Jequi-
tinlionha	......................

EducacTio e Cultura .................
Autarquia EstiiiIio Minas Gerais

ComissSo de Construço, AmpliacSo e Recons-
truco (k Pr&Iios Escolares ............
Conseiho Regional de Desportos ..........
Diretoria (IC Esportes (le Minas Gerais ......

Fu nJaço de Ark (IC Ouro Preto ........

Fundaçiio Estadual de Educacäo Rural Helena
Anlipoif ..........................
Fun I açio Escola Guignard ............
FundacSo Hermantina Beraldo ..........
Fundacio Palcio (las Aries ..........
lun(iaao Pandiã Calogeias ............
Fumiac10 (IC Educaçiio para o Trabaiho de
Minas Gerais ......................
FuiidaçSo Instituto Estadual do Patrimônio His-
tórico e Artistico ..................
Fundac5o Universidade Mineira de Arte .

Energia e Becursos Minerais ..............
Departamento de Aguas e Energia Elétrica

Habitaçiio e Urbanisnio ..................
Autarquia Planejainento (I a Região Metropolitana
de Belo Horizonte ................

Sañde e Saneamento ..................
Fundaciw Estiolual (IC Assistência Leprocomial

FundacSo Educacional (le Assistência Psiquiá-
trjca	..........................
Fundacao Estadual de Assistência Médica e de
Urgência ........................
Funclac5o Ezequiel Dias ................

Assstência c Previdência ................
i:ufl (	 Fl ucational (10 Bern-Estar (10 Menor

T' nsporto	........................
Departarnento de Estradas de Rodagern ......

Total da Adrninistraço Indireta ............
11 - Prograrnaç5o a Conk (IC Recursos Próprios da Ad-

ministraçSo Indireta ....................
TOTAL GERAL DA DESPESA ..............

299.907.000

283.500.000

16.407.000

4.200.000

4.200.000

30.145.000

10.000.000

7.116.000

100.000

650.000

310.000

604.000

78.000

484.000

2.856.000

3.964.000

403.000

2.707.000

873.000

95.749.000

95.749.000

25.394.000

25.394.000

30.773.000

8.913.000

10. 099. 000

8.407.000

3.354.000

21.787.000

21.787.000

679.373.000

679.373.000

1.229.261.000

886.123.300

11.487.852.400

parágrafo dnico - As despesas dos or-
gãos da AdmifllStracaO Indireta e fundacOes
nstituidas pelo poder pdblico, realizadas corn
recurSOs próprlOS e transferências, serão dis-
criminadas em seus orcamentos, aprovados em
conformidade corn a legislaçSo vigente, os quais
deverão apresentar a mesma forma do Orga-
mento-Geral do Estado e conter as discrimi-
naçöes por Funçöes, Programas, Subprogra-
rnas, Projetos e Atividades.
Art. 40 - Durante a execuç5o orçamentá-

na, fica o Poder Executivo autorizado a abrir
créditOs supleinefltareS ate o limite de 20%
da despesa orçaiflefltária, podendo para tanto,
e se neceSSáriO, anular parcial on totalmente
dotacoeS orcarnefltarias

1.9 - A suplementaçSo de dotacöes de
servicOs industriais será feita ate o liinite das
rrecadacoCs correspondentes.

2. - Serão suplementados pelo valor
do excesso (IC arrecadaç5o efetivamente rca-
lizada sobre a preViSaO orçarnentária os crédi-
tos orçarnefltáriOS que corresponderern a apli-
caçSO (10 prO(IutO (IC receitas vinculadas, nSo
Se apliCafl(lO a este parágrafo o limite fixa-
do no artigo.

3." - Scrilo (lispensados os decretos de
abertura de créditos nos casos em que a lei
deterrnina a entrega, em forma autornática, dos
produtos dessas receitas aos órgSos on fundos
a que estiverein vinculados.

Art. 5. - 0 Governo apiicará a irnportãn-
cia dc Cr$ 600.000.000,00 (10 Fundo de Dc-
senvolvimento Econômico e Social na progra-
macSo adicional (IC desenvolvirnento, para
atender aos diversos setores econômicos c
sociais, segundo as diretrizes e priori(lades do
Piano de Governo.

1. - 0 produto de eXCesso (IC arreca-
daçSo das receitas tributSrias, bern como de
outras receitas destinadas a investimentos es-
peciais do Governo Estaduai, será utilizado
para suplernentar a programaçSo adicional de
(ICSeflvolvifllento.

§ 2. Durante a execuçSo orçamentária,
os recursos do Programa a que Sc refere o ar-
tigo serSo utilizados para o financiamento de
projetos e atividades, incluIdos no Orçarnento,
on de outros necessSrios a execuçao dos pro-
gnamas contidos no Piano de Governo.

§ 31 - As suplementacöes necessárias ao
cumprimdnto do artigo anterior n5o se aplica
o lirnite referjdo no art. 4•9

Art. 6. - Fica o Poder Executivo auto-
nizado a criar unidades orcamentárias, pnoje-
tos e atividades para atender a necessidade
de regionalizaçao do Orcamento.

Art. 7•1 Fica o Poder Executivo auto-
rizado a realjzar operaçöes de crédito por
antecjpaçao da receita, mediante a ernissão
de titulos da Divida Pdhiica Flutuante e Em-
préstimos Bancários, ate o limite e nas con-
dicoes previstas na Constituiçso Federal e na
Resolução n.0 92, dc 27 de novembro de 1970,
(10 Senado Federal.

Art. 8.' - Fica o Poder Executivo auto-
rizado a realizar Operaçöes de Créditos, no
Pals e no exterior, ate o limite de Cr$
1.828.600.000,00, sCndo no mInimo Cr$
540.000.000,00 para o giro da divida pñblica,
(IC acordo corn 0 disposto nos parágrafos 2.
C 3." do art. 79, da Lei Federal n.0 4.320, de
17 (IC marco de 1964, observado o disposto
na ConstituiçSo Federal e na ResoluçSo n.0
58/68, do Senado Federal.

Art. 90 - Na forma do art. 66, da Lei
Federal n.0 4.320, de 17 de marco de 1964,
o Poder Executivo, por decreto e no interesse
(Ia administraçao, poderá designar órgSos cen-
trals para movimentaç5o de dotaçoes orçamen-
tSrias atrihui(las As diversas unidades orca-
mcntSrias

Art. 10 -- lei vigorarS durante o
cxercicio (Ic 1976, a partir de 1.0 de janeiro,
revogadas as disposicoes em contrário.

Dada no Palácio da Liberdade aos

IROJETO DE LEI N.° 189/75

(encarninhado pela Mensagem Governarnental
n. 63, corn prazo dc apreciaç5o fixado em

30 dias.)

Acrescenta parSgrafos ao art. 82, da
Lei n.° 5.406, de 16 dc dezembro de 1969,
(Tue contém a Lei OrgSnica da PolIcia
Civil (10 Estado de Minas Gerais.

A Assernhléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1.0 - 0 art. 82, (Ia Lei n.° 5.406, de
16 (IC (leZembro de 1969, modificado pelo
art. 1." (Ia Lei n.0 5.980, de 11 de setembro
(Ic 1972, fica acrescido dos seguintcs pará-
grafos:

"Art. 82 - ............................

a)

b)

§ 1.1 - A critério do Secretário dc Es-
ta(lo cia Segurança Pdblica, a duraçSo dos
cursos poderá ser reduzida a ate três meses,
dc forma intensiva, obscrvando-se a carga
horSria minima de 720 horas/aula.

§ 2.? - 0 curso reduzido, na forma do
§ 1.9, comportara atividades dc classe e es-
tSgio prof issionalizante, atribuindo-se nas ati-
vi(lades de (Iassc urn minimo de 480 horas/
/aula."

Art. 2.° - As disposiçöes desta lei apli-
cam-se aos cursos já em funcionamento na
Academia de Policia Civil de Minas Gerais.

Art. 31 - Revogadas as disposiçoes em
contrário, esta lei entra em vigor na data de
sua publicaçao.

I)ado no Paiácio da Liberdade aos
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A Assembléia Legisiativa (10 Estado de	 Art. 39 - Revogam-se as disposicOcs em
'Minas Gerais decreta:	 contrário.

Art. 1. - Fica o Governo do Estado au-
torizado a reverter ao patrimônio da Prefei- Sala das ReuniOes, 20 de agosto de 1975

PROJETO DE LEI N.Q 190/75

(encaminhado pela Mensagem Governamental
n.° 64.)

Estende aos servi(lorCS dos Trihu-
nais de Justica c Alçada de Minas Gerais
os 1lispositivos da Lei n.9 6.565, de 17
(IC al)I'il dc 1975.

A Assernhlêia Legislativa do Estado de
i\Iirias Gerais (ICCreta

Art. 1. As disposicöes (Ta Lei n.° 6.565,
de 17 de abril de 1975, aplicam-Se, no que
coUI)Cr, aos servi(lorCS das Secretarias c Ser-
vicOS Auxiliares dos Trihunais de Justiça e
Alçada de Minas Gerais, excetuado o disposto
no art. 6. (in Cita(Ia lei
Art. 2. As despesas decorrentes (In

aplicaçan desta lei correrão por conta das
(Iotaçoes proprias do Orçamento vigente do
Estado.
Art. 3o Esta lei entra em vigor na data

de sua puhlicaçSo, ficando revogadas as dis-
posicoes em contrãrio.

Dado no Palãcio da Liberdade aos

IROJETO 1)E LEI N.9 191/75

(cncariiinhado pela Mensagem Governamental
n. 65, ((jIll prazo de apreciacão fixado em

30 dias.)

Faculta a ocupante do cargo (10 Qua-
dro Suplernentar, instituido pela Lei n.9
5.842, (Ic 13 de dezembro de 1971, con-
correr a fase da seleçSo interna a que se
refere o caput do art. 39 do Decreto n.
16.409, (Ic 10 de juiho de 1974.

A Assernhléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1.0 - Ao ocupante de cargo do Qua-
dro Suplernentar, instituldo nos termos da
Lei n.9 5.842, (IC 13 (IC dezembro de 1971, é
faoultado concorrer a fase da selecSo corn-
petitiva interna a que Se refere o caput do
art. 39 (10 Decrcto n. 16.409, de 10 de juiho
de 1974, para provimento de cargos de classes
do Grupo (IC NIvei do 2. Grau de Escolari-
dade e (SG) do Quadro Permanente.

Art. 2.° Esta lei entra em vigor na
data (Ic sua publicacSo, revogadas as dispo-
siçOcs em contrário.

Dado no Palâcio da Liberdade aos

PROJETO DE LET N.9 192/75

Autoriza o Governo do Estado a re-
verter imóvel ao patrimônio da Prefei-
turn (IC Ipancma.

tura de Ipaneina imóvel adquirido desta por
doacao, situado na Avenida Sete de Setembro,
coin as seguintes caracteristicas e confronta-
coos: area de terreno medindo 17,40 m (IC
frente por 14.60 in (le fundo, confrontando,
I)Of urn la(io, corn o prédio do Leopoldo Pa-
ujfli, p0r outro lado, corn beco que vai sair
na Rua Airnorés, e, pelos fundos., corn terre-
no (10 patrimOnio municipal.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na
data (IC SUa publicacOo.

Art. 3.	 Revogarn-se as disposiçOes em
con trario

Saladas ReuniOes, 29 (le agosto de 1975

José Laukila -- Fdbio Vasconcellos -
Vicente Guabiroba - Antonio Dias - Chris-
tot'am Chiciradia	 Emilio Gallo.

Juslificcicao - 0 imóvel que se pretende
reverter no patrinl6nio (Ia Prefeitura de Ipa-
nema, através do presente projeto, bra doado
an Estado em 1926 pela própria Prefeitura,
par ser utilizado pelo forum local. Dc fato,
o fOrum ali funcionou, ocupando prédio então
existente, que foi demolido em 1973, por or-
(tern cia Secretaria de Estado cia ViaçSo C
Ohms POblicas.

A Prefeitura de Ipanerna (loon, recente-
monte, no Estado outra area de terreno de
1.845 rn2, (lestinada a construçSo do novo
predio (10 fOrum.

Desta maneira, a prirneira doaçSo perdeu
sun mazão (IC ser, podendo o antigo terreno
sir revertido no patrimOnio cia Prefeitura,
a Iltulo lie troca pelo imóvei mais recente-
monte doado no Estado corn a mesma finah-
(lade.

São estes Os furidarnentos da medida pro-
conizada. Solicitarnos, portanto, o indispensá-
vol apoio dos ilustres pares.

José Laviola

PROJETO DE LET N.9 193/75

i)eciara (IC utilidade pOblica a Socie-
dla(Ie Bem-Estar do Menor, corn SC(tC na
Cidade de SabinOpolis.

A Assernbléia Legislativa do Estado (IC
Minas Gerais decreta:

Art. 1. - Fica declarada de utilidade
pu1)]ica a Sociedade Bem-Estar do Menor,
coin 	na Cidade do Sabinópolis, neste
Estado.

Art. 2.°	 Esta lei entrará em vigor na
data (IC sun publicação.

Nunes Coelho - Nilson Gontijo - Chris-
lovanl Chiaradia ---- Cicero Dumont - Emilio
Gallo - EurlideS Cintra - Fernando Jan-
queira - Milton Salles - Ferraz Caldas -
Lai: Baccarifli - Domingos Lanna - Carlos

Eloy.

JustifiCUcUO - Ha mais de dois anos foi
fundada em Sabinópolis, pelas igrejas evan-
gélicas locaiS, a Sociedade Bem-Estar do Me-
nor. que nSo tern fins lucrativos. Desde entSo
vcm cia funcioflafldo rcguiarmente, scm in-
terruPVão, prcenchenclo as suns finalidades,
c(Iucativas e filantrópicas, de proporcionar
gratUitamente assistência, amparo e educa-
çSo aos menores daquela cidade, sendo nurne-
rosoS C crescentes Os seus benefIcios.

Os seus estatutos foram publicaclos no
Minus Gerais e registrados em cartório, de
sorte que a enti(lade jO adquiriu personali-
(lade juridica.

Nunes Coelho

REQUERIMENTOS

N.9 516 do autoria do Sr. Deputado Said
Arges, solicitando o empenho do Sr. Gover-
nador Aureliano Chaves e do Sr. Prefeito
Luis Verano, junto ao Governo Fed-a1, no
scntido de que a RegiSo Metropolitana cia
Grande BH tenha tratarnento idéntico no dis-
pensado as RogiOes Metropolitanas do Rio do
Janeiro e de São Paulo;

11.0 517, cm quo o Sr. Deputado Raimun-
do Albergaria solicita providências dos Srs.
Governador do Estado e SecretOrio dc Estado
da Fazenda, no sentido de serem refeitos os
cãlcuios das contrihuiçOes do Estado para
O PASEP, e solicita, também, a ultimação do
ca(Iastrarnento;

n.9 518, em que o rnesmo pariamentar faz
apelo ao -Cel. Stanley Fontes, Diretor Geral
cia Bede Ferroviãria Federal, no sentido de
que seja feita a ligacão entre OS MunicIpios
(IC Matozinhos c Sete LagoaS através de bitola
larga;

do Sr. Deputado Christovam Chiaradia,
atraves do qua] solicita a cOnsignacSo nos
anais da Casa de urn voto de congratulaçoes
corn o povo e as autorjdadcs de Elói Meniles
pelo transcurso de mais urn aniversário cia-
qucic Municjpjo;

do Sr. Deputado Nunes Coelho, ati-avés
do qual pecle prorrogacso do prazo concedi-
do a Comissao dc Sindicâncja designada para
visitar e verificar a extensOo c responsabjlj-
(lade do rompjmento da Barragem do Acaba--Mundo.

Comunicacoes

Do Sr. Deputado Raimundo Albergaria,
em que solicita voto de pesar pelo falecimen-
to cia Sra. Clotjlde Gualberto Aivarenga, ocor-
rido em Coronel Fabriciano;

(10 Sr. Dcputado Sérgio Ferrara, sobrc
falecjrnento do Sr. AntOnio José de Oliveira,
Ocorrjdo nesta Capital;

do mesmo signatário, dando ciência a
Casa do faleciniento do Sr. Pedro Moreira de
Ahrou, pai do Dr. Gil César Morcira (IC Abreu.

Oradores

\cAO GOVERNAMENTAL NO INTERIOR

O SR. DEPUTADO DOMINGOS LANNA -
Sr. Presidente, Srs. Deputados. Assistimos, na
quinta-foira passada, no Gabinete do Sr. Se-
cretário de Obras POblicas, Dcputado Crispim
Jacques Bias Fortes, a assinatura de vários
convbnios entre o Governo do Estado de Minas
Gerais e vãrias prefeituras do nosso interior.
Prerr,tps, taml)ém, o Secretãrio cia SaOde de
Bel,, Horizonte, l)eputado Mario Hugo Ladei-
ma; o l'resi(Ionto cia CODEURB, Dr. Cláudio
Magaihoes; o Diretor cia CODEURB, ex-Depu-
tado Sanly cia Cunha Pereira, e Os Deputados
José Laviola, José Mendes HonOrio e TeIê-
inaco Ponpei.

Trago no conllecimento desta Casa esta
assinatuma (IC vãrios convênios, para car
testemunho (10 trabalho que vem sendo de-
senvolvido 1)010 11OSSO Governador Aureliano
Chaves e por seus Secretârios, no sentido
(IC fazer chegar a ação govornarnental cm
tido o interior (10 Minas.

Em nossa rogião, o Prefeito de Dom Sil-
verb, Sr. José Moscatti Ferreira, teve também
it oportunidade do estabelecer urn convênio
par construir UIlla ponte de grande interesse
cia cornunidade (IC Dom Silvério. E a pre-
sença (10 Executivo mineiro em nosso interior,
atraves de tra bathos roalizados pela ARENA,
(mud!- atraves (10 sons Doputados da regiSo, quer
atmavés cia presença dc sun Comissão Executi-
va - a quo sam, presidida pelo eminente
Deputado Geraldo Freire, e a que agora é
reJuvenesci(ia pcla presença dinâmica do Dc-
puta(Io Carlos Eloy - hem como através
(10 todos os sous inembros, principalmente
daquelos que tern assento nesta Casa e que
SCO os nobres Deputados João Marques e Cyro
Mac id.

Esperamos quo em 1978, já tendo eleito
anteriormente urn grande nOrnero de prcfei-
tos e voreadores, a ARENA possa comparecer
poranto o povo mineiro corn uma bandeira de
interosse e de progresso do Estado de Minas
Gomais.

Entusiasmado corn as ohms que o Go-
verno Aurcliano Chaves vern realizando no
interior do Estado, compareço a csta tribuna
para trazer o nosso agradecimento pelo es-
forco desenvolvido nSo sO por S. Exa., o Sr.
Governador do Estado, mas também pelo seu
sccretariado e elementos que compOem a sua
cquipe de governo. Haverá o interior do Es-
tado de reconhecer o esforço e dinamismo do
Govemnador Auroliano Chaves e de todo o seu
secretariado.

Era isso o que tinha a trazer ao conheci-
monto desto plenOrio.
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ENTREVISTA DO PREFEITO MARCOS
TAMOIO

O SR. DEPUTADO SAID ARGES - Sr.
Presidente e Srs. Deputados, subimos a esta
tribuna Para trazer ao conhecirnento desta
Casa urna entrevista cOnCedi(la pelo Prefeito
do Rio de Janeiro, entrevista esta que vern
ao encontro dos interesses de Minas Gerais
C que esta Casa tern 0 (lever de tornar conhe-
cirnento:

Tarnoio: Rio Terd Mesada de Brasilia

A Cidade (10 Rio de Janeiro precisa de
urna rnCSa(la (10 Governo Federal, e a tera,
anunciou ontem o Prefeito Marcos Tarnoio, em
entrevista exciusiva a 0 GLOBO. Segundo Ta-
moio, o Governo Federal manifestou interesse
em favor ecer o desenvolvimento das Regiöes
Meti'opolitanas do Rio e de São Paulo, "-
cordando por isso em dar a seus municipioS
uma contrihuicão anual. Na entrevista, 0
Prefeito explica que não pediu urna transfe-
rência de 1,1 hilhão de cruzeiros ern recursos
federais e estaduais "Para coisas mirabolan-
tes, mas apenas Para o trivial cia cidade".

0 Prefeito Tamoio destacou, ontem, em
entrevista exclusiva a 0 Globo, a irnportância
do interesse manifestado pelo Governo Fede-
ral em (lesenvolver as Regioes Metropolitanas,
concordando em (lar urna mesada a seus mu-
flicipioS, embora sob a forma (le contribui-
ção anual.

Muito a vontade, o Prefeito analisou tam-
hem, entre outros assuntos, os problemas das
arestas a ser aparadas quanto a jurisdiçbo do
Estado e da Prefeitura em certas areas, corno
a dos transportes coletivos, em que o Muni-
Cipio (Ia a (oflCeSSaO, e o Estado controla
os terminals rodoviarios.

Tanioio: A cidade precisa e terd rrzesada
federal

0 Globo Por que a Prefeitura pediu
uma transferência (le recursos federals e es-
ta(Iuais (Ic Cr$ 1,1 hilhão na sua proposta
orçamentária Para 19762

Tamoio Porque Os impostos conven-
cionais não são suficientes Para acompanhar
o desenvolvirnento (lernografico cIa cidade.
Ha cerca de urn rnês, quando estive corn o
Presidente Geisel, brinquei corn dc, dizendo-
-lhe que o Rio c São Paulo tinhamque re-
cel)er mesadas (10 Governo Federal. Alas o
importante é que o Governo Federal estb mes-
mo resolvi(lo a apoiar as areas metropolita-
nas e, corn isso, abrir o diálogo corn os go-
vernadores e os prefeitos do Rio e de São
Paulo. Ele está absolutamente receptivo. VA-
Has vezes eu tenho dito que a fusbo veio Para
melborar, não Para piorar.

0 Globo - E a Região Metropolitana?

Tarnoio - As Regioes Metropolitanas do
Rio e de São Paulo tern uma posicbo delicada.
Etas são pólos de geração de riquezas rnuito
importantes. Dois tercos da populacbo bra-
sileira vivern hoje em areas urbanas, e 80110

da riqueza do Pals são gerados nessas areas.
Ao meihorarmos as condi(;oes de vida nessas
Areas, estaremos melhorando a capacidade
le produção do Pals. Quando construlmos es-
colas, hospitais e fazeinos obras nesses pólos
de muita concentração urbana, estamos meiho-
rando a eficiência dessa populacbo. Estamos
dando rnais horas de capacidade de produ-
cão e não horas perdidas em conducão. Por
isso é que a reunião dc sexta-feira, corn o Mi-
nistro (10 Planejamento e o Governador do
Estado, foi muito proveitosa, mostrando uma
patente disposiçao do Governo Federal, de
ir ao encontro dos prohiemas das areas me-
tropolitanas.

0 Gloho Dc acordo corn o que ficou
decidido nessa reunião, quais as prirneiras
medidas a set tornaclas?

Tarnoio - Recebi o pedido Para apresen-
tar idéias e projetos que julgasse prioritãrios
na area metropolitana. Tive a felicidade de
ouvir o pronunciamento do Ministro Reis Ye-
loso, no exato instante ern que, através da
Secrctaria Municipal dc Planejamento, vinha-
mos arinanclo ü piano Para poder colocar, na
Barra da Tijuca, uma população de classe C
e possivclrnente I). A primeira vista, o progra-
nit, de uI-1)anizac5o da Barra parece ser Para
a elite. Não Se pO(le acimitir hoje, scm haver
urn transporte harato, que pessoas dc baixo
podci- aquisitivo possam morar na Barra da
Tijuca. Scm querer, estamos fazendo que a
Baria seja (lestinada apenas a classe A e a
alguns membros da classe B mais favorecida.
Se o Governo quiser ajudar-nos em termos
(IC infra-estrutura, de abastecimento de agua,
(IC transporte de haixo custo, al teremos con-
(Iiçoes ic transferir Para ia familias de baixa
renda.

0 Globo - Quais as outras medidas Para
Regiiio Metropolitana?

Tamoio - No niornento nbo lid outras.
Esta é a primeira e a mais iinportante. Ela
é monstruosamente grancle e vai necessitar
(Ic financiamentos (10 mesmo Porte. Não me
pergunte sobre ndmero, porquc, agora, é que
vanlos quantificar o projeto

Orcamcnto

0 Globo - Ent termos reais, a proposta
orcamcntãria apresenta urn deficit de Cr$ 1,1
hi Ihão?

Tamoio - Não urn deficit, mas a trans-
ferência, como empréstirno ou fundo morto,
d aquela importância. Na proposta orçarnen-
tãria, o pe(lido (Ia transferência clessa verha
cslá acompanhado de urn piano Para mostrar
(01110 serão as aplicaçbes de investimentos
indispensaveis ao funcionamento da Prcfei-
tura .As ohras de infra-estrutura de grande
Porte, como agua, esgotos e transportes, estbo
corn o Estado, e nós temos uma função, urn
pouco mais de arrumacão na casa, embora
tenharnos taml)em obras grandes. A trans-
ferência pedida não sera de dotaçbes Para
coisas mirabolantes, mas Para o trivial da
cidade, do qual cia não pode abrir mao.

O Globo - Nos Cr$ 2,2 bilhOes, Para o
funcioflalismo, estbo incluldos os recursos Para

it rec1assifi	 de cargos?

TamoiO - Não. HA previsão Para o cres-
cimento vegetativo, que vai acontecer em fun-
ção da corrccao dos salários. Não vejo ne-
cessidade de reclassificacão agora.

O Gloho -- Mas no Estado ha Os quadros

(IC 
pessoal I, II e III, sendo o primeiro cons-

tituIdo de funcloflarios novos on reclassifica-
dos, ganhando salãrios mais altos. 0 MunicI-
pio não vai fazcr o mesmo?
Tamolo - Niio. 0 quadro de pessoal do

iunicIpio e urn so. Os salários são nos mes-
mos pa(IrOes do Estado, e havera sernpre
equivalêncla Para funcbes iguais no Munici-
pio e no Estado.

Piano (le Governo

0 Globo - Corn o orçarnento, a Prefeitu-
ra terá cOn(iicOcS de elaborar um piano de
governo. Quando pretende faze-b?
Tamoio - Urn piano de governo Para o

Municipio é bern diferente do piano Para o
Estado. A administracão municipal tern e
quc manter a rc(lc hospitalar e escolar em
(ha, incrcrnentar o turismo e fazer as obras
de pequeno e de rnédio Porte. Temos urn
I)laflO de obras: vamos construir, tranqüila-
nleflte, a Linha Liiãs (iigação Botafogo-Cais
(10 Porto), fazer a urbanizacão da Cidade
Nova, ampliar o asfaltamento e a rede de
ilurninaçbo rnuito mais ativa dessa rede, por-
que, agora, ternos a taxa de iiuminação, quc
nos val clar urna renda anual de Cr$ 40 ml-
lhöes. Anteriormente, o Estado so tinha a
participaçbo no irnposto Onico sobre energia
elétrica, quc permitia a ampliação da rede
c jamais a rnanutencão. Era mais facil cob-
car urn poste corn iâmpada nova do que
mudar a iâmpada do outro poste. Vamos
fazer também urn rcequipamento violento da
COMLURB, no scntido de rnclhorar a cobeta
do Iixo, c, paulatinamente, vamos diminuir
a poluiçao do ar, substituindo os incincrado-
res por compactadores acirna dc urn certo
volume, e coletar o lixo scm compactador,
quando o volume for pequeno. Isso não é
(le hojc Para arnanhã. E urn programa que
(leve durar de dois a três anos.

Novas Buas na Tijuca

Tamolo - Reputo corno o principal pro-
blema cia ciclade o transporte de massa -
COntinou o Prefeito .Mas, ncsse assunto, a
municipalidacle nbo tern funçbo nenhurna.
Varnos, porém, atuar cm integraçäo corn o
Estado, Para sobucionar esses problemas. Va-
mos, por exemplo construjr a avenida envol-
toria cia Praça Saens Pefla e fazer a ligaçao da
Rua Barão dc Itapagipe corn a Rua dos Arad-jos. Corn isso, a Tijuca ficara menos pertur-
hada quando o metro se encaminhar da Ci-
dade Nova Para a Praça Saens Pefla. Se nao
fizermos essas yjas Para descongestjonar a
Rua Conde dc Bonfirn, a Tijuca vai ficar fe-chacla Acabo dc assinar decreto de desapro-

priação dos prédios Para a Iigação da Barão
de Itapagipe corn a Rua dos Aradjos. Serão
demolidos os imóveis situados na Rua Val-
paraiso, 64 e 66; Rua Rego Lopes, Vila 30,
casas 19, 25, 26, 27, 28, terreno junto e depois
do 28, 72, 72-A, 76-casas 2, 75 e 81; Rua
Comic de Bonfim, 121-A-casa 8; Rua dos
Aradjos, 5-A (rua particular), 26, 27, 28, 29,
30, 31, 71 -- casas 1 e 3, 73, 77, 79, 81 e 83;
Rua leO, 7, 11, 14, 15, 18 e 22; Rua Goulart,
86, 92, 96, 98, 100, 103, 106 e 109, e Rua Abe-
larclo dc Barros, 2, 4, 5, 7 e 9.

0 Gioho - A cnvoltória da Praça Saens
Pefla é a avcnida-canal do Rio Trapicheiros?

Tainoio - Exatamente.

0 Gboho - Mas no Governo passado fo-
ram cancela(los alguns projetos de alinha-
mento, e nos locals já foram construldos cdi-
ficios.

Tarnoio -- Varnos fazer pequena altera-
çOes, evitando o corifronto cia via corn edifI-
cios ia construiclos. Scrão variantes pebos
carninhos nlais baratos. Sc for indispensávei
(lernolir edificios, não terernos ddvida em
faze-b, desde que a solução seja a mais aeon-
selhada, tCcnica c econornicarnente.

0 6101)0 - A avenida-canal do Rio Tra-
pieheiros tern (lois trechos construiclos, am-
hos corn 0 norne de Avenida Heitor Bcltrão
e situados distantes urn do outro. 0 senlior
pretende uni-los?

Tainoio - 0 objctivo é esse, Para evitar
colapso no trânsito por ocasião clas obras do
metro

O (Hobo - - Quais são as outras obras
prioritãrias?

Tamoio Não tcrnos obras prioritárias.
Faremosas obras necessarias. Outra ligação
importante C a de Santa Cruz corn Campo
Graiide, In lado oposto no cia Avenida Cesãrio
de Melo. Estamnos convencidos dc quc Santa
Cruz e Campo Grande não p0(1cm ter urna
ligaçao sO, que é a Avenida Ccsário dc Mebo.
0 Gloho - - Jã tern o projeto?
Tarnoio -- Não. Estarnos fazenclo o Ic-

vantamento cadastral, serão feitas aigurnas
desapropriaçnes, Inns o ciecreto ainda não está
pronto.

0 Gbobo - Ha outros projetos?
Tanioi(l -- 	esperar quc o DER faca

it Iigação (10 anel rodoviario, cntrc Santa Cruz
e Guaratiba. Sc dc não fizer, nOs farernos.
umna ligação rnuito importante, de 8 qui-

iOrnctros, iritcgrante da Rio - Santos. 0 and
rodoviarto csta pendurado apenas por esses
8 quilOrnetros. Este C ô anel de Santa En-
grãeia, porquc eu me bembro dc que se faba
na sua construçao desde quc entrci Para a
Prefeitura, em 1947. E o anel mais demorado
do rnundo.

Cohcrtor Curto

0 6101)0 - Na transferCncia dos Distri-
tos Rocloviñrjos Para a Prefeitura, o DER
retirou (be bã as meihores maquinas e colocou
outras avariadas. 0 que o senhor diz disso?
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LITamoio - E evidente que o DER precisa
(tar uma atencão maior ao Estado do Rio,
pois afinal de contas dc precisa de obras e
recursos mais urgentes do que o municIpio.
Mas vamos procurar equipar esses distritos
corn os recursos que forem ncccssários. Va-
mos usar o que ficar de born e vamos ter que
comprar aquilo que está faltando. E o célebre
cobertor curto. Se não nos derem urn cobertor
para cobrir inteiro, vamos fazer urn remendo.
Temos é que conservar a maiha vuria que
ficou para a Prefeitura. corn mais de 800 qui-
lôrnetros. 0 total (10 Rio é de 1.200 quilô-
metros, c o DER ficou corn 400 quilôrnetroS,
dos quais a parcela inais irnportante e a Ave-
nida Brasil. Coloca isso entre aspaS, porqUe
é irnportaflte.
O (hobo - Por que o 5.9 Distrito Rodo-

viâriO, sltUO(l() em JacarepagUâ, ficou corn a
Prefeitura, e 0 9. DR, na Barra da Tijuca,
ficou corn 0 DER? Os dois estao iocahzados
na mesiiia regihio.
Tamoio - Porque des querem o 9.° Dis-

trito pai'a apoio aos servieoS no Baixada Flu-
minense.
o Globo -- Mas o 8. DR, em Santa Cruz,

fida mais próxiino do Baixada
Tamoio - Eies corisi(lerafll a Barra urn

rnelhor ponto de apOlO. 0 8.9 DR foi trans-
ferido para a Preleitura.
o (ilobo --- No (lecreto em que o Gover-

nador Faria Lima trarisfere Os Distritos Ro-
doviarios para a Prefeitura, está dito que o
Plano ro(loviario municipal será feito ern 180
dias. Ha con(liçoes (Ic cumprir este prazo)

Tanioio Perfeitamente 0 piano seri
mais de rnanutençao do rede existente do que
(IC eXpanSaO E born verificar que estamos
no final de agosto. Os 6rg5os do Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Pñblicos pas-
saram para nós praticarnente em junho. Neste
curio prazo, já fizernos 25 concorrências, corn
Cr$ 27 mithöes empenhados. Tudo isso em
prazo bancário, 90 (has, e lembre-se de que
saimos do estaca zero.

O Globo Isso acontece em relacao
as obras. Mas coin os serviços, não. Temos
aI 0 exemplo dos ônibus e taxis, que ainda
Sc encontram sob certo controle do Estado.

Tarnoio 0 Departamento de Transpor-
tes Concedidos já foi transferido para nós,
ha urn mês. JA estamos ate emprestando
onibus para a reunião da ASTA. E aqui ao
men 10(10 está o aigoz (Orlando Feliciano
Leão, Secretário Municipal de Obras e Servi-
ços Pñblicos) que aumentou o preço das
passagens dos ônibus ha aiguns (has.

0 Globo Mas a Secretaria de Trans-
portes ainda tern certo dominio na legisiacão
e nas normas gerais sobre o assunto.

Tamoio - Mas isso aos poucos vai pas-
soncio para nós. A Secretaria de Transportes
tern outro domlnio mais importante do que
as normas gerais. Eta tern os terminais ro-
doviários, ela tern o ir-e-vir, o chega-e-sai.
Isso cu acho que carece rnais de outra apro-
xirnacão em terrnos administrativos, porque,
como está, n5o dá, realmente. Quem concede

urna linha de ônibus é o Municipio, e quem
toma conta do terminal rodoviário é o Estado,
através (Ia COI)ERTE - Companhia de Dc-
senvolvimento Rodoviârio Terminals e Esta-
cionamentos. Você ye que está havendo ainda
urn aprirnoramento. Para nos dar tranqüiii-
(lade, 0 certo é o método rnatemático das apro-
ximacöes sucessivas. Então, devagarinho vai-
-se chegando IA. Acerta aqui, acerta all. NSo
Se pode imaginar que urna fusão planejada
em seis ineses saisse toda aprimorada. Esta-
mos acertando urna série de arestas. Esta que
VOcê apontou é urna delas. Realmente, no
transporte concedido, é preciso haver mais
coerCncia (IC atuação de comando.

Est a c ion arne ntos

0 (loho	 E o problema dos estaciona-
1(1 C nI us?
Tainoio - Os estacionamentos estSo nas

maos (Ia C0I)ERTE, que aluga coda metro
quadrado (Ia via urbana, que é do Municipio
Mas vamos chear a uma soluçiio, corn os
entendimentos qae estamos montendo, na maior
curd i ol idade, huscando sempre urn trabaiho
(IC equipe e cuT conjunto. Eu me considero
11111 lieiitem (to time (10 Governador Faria
Limo, e entao essas coisas tCin que ter so-
iuçhio poe este cominho. Sc cu fosse urn prc-
feilo cleito e dc urn governador eleito, cada
urn (IC urn lado. scm-ia uma coisa muito (Ilficil.
Poe isso foi que, sabiamente, o Governo Fe-
deral escoiheu o Governador, e o Governador
escolheu o Prefeito. Nós sablamos que., 00
longo dos quatro anus, terlamos que nos en-
lender muitissimo hem para ir acertando essas
sinihioses todas e ate algumas absorcoes.

0 Gioho - Isso que o senhor falou sobre
a CODERTE significa que pretende pegar os
terininais rodoviarios?

Tarnoio -- NCo, eu nSo pretendo. Eu
I)iTtefl(1O C coor(Icnar isso de uma forma mais
uniforrne, ic urn lado e de outro, principal-
niente o aspecto (10 estacionamento, porque
nós temos que dar soluçöes de estacionamen-
to. Ternos quc investir. You dor urn exemplo:
acabamos de desapropriar urn conjunto de pré-
dios junto a Universidade Gamo Fiiho, em
Piedade, para, uma vez corn a area livre,
colocar em concorrCncia a construcSo de ga-
ragern para exploracSo por dez anos, reno-
vaveis por igual periodo. Isso, em local onde
nao se pode mais andar, porque Os automó-
veis ocuparn as ruas inteiras. NSo you punir
a universidade por nSo ter vagas. Oxalá o
Brasil tenha prohiemas de congestionamentos
em todos Os iugares, por causa de universi-
(jades.

0 Globo - E depois, como fica?

Tarnoio - Se en tivesse o giro do dinhei-
ro do estacionamento, resolveria us problemas
rnais facilrnente. NSo existe nada mais ca-
sado corn estacionamento do que garagem.
E o tipo do casamento espontâneo. Mas re-
pare que o estacionamento no asfaito é corn
a CODERTE mas a iniciativa de fazer a ga-
ragem é corn o Municipio. Então, está pa-
tente que uma coisa está longe da outra, scm

necessidad Não ha possibilidade de sepa-
raçibo (le corpos neste casamento. Estarnosacaban(lo agora (Ic fazer a pcsquisa sobre
vagas em Copacabafla. São 50 mil vejcuios
sem iugar para cstacionar, so ia. EIcs são

os flagclados do asfaito.

Time] Extravasor

O Globo - 0 senhor estã rnesmo inte-
ressa(lO na transferência, para o MunicIpio,
(Ia responsab dade (las obras de rnacrodre-
nagern do Bach' dos fibs Maracanã e Joana?
Tamoio - 0 tdnei cxtravasor e nosso, e

to(la a Bacia (10 Maracanã - Joana.

0 Globo - Alas o assunto está coin a
SERLA (Superifltefl(lência Estaduai de Rios
e Lagoas).
Tarnoio - As bacias hidrograficas estão

sendo transferidas Para nós. As dnicas quc
ficaram corn a SERLA são as dos limites corn
os rnuniciPios vizinhos, como as dos Rios
Acari e Meriti, além (10 Bacia de Jacarcpaguá.
Todas as outras estSo corn o Municipio. 0
tñnet extravasor é uma obra carissima. Nem
o Estado, nern o Municipio tern condiçocs
IIC cnfrentá-la sozinhos.
0 Globe,	 Como pretcn(lc resolver o

problema?
Tamoio - Através de operaçöes de cr6-

(1110. i obra que (IeVc andar flO orderii dc
Cr$ 200 rnilhöes.
0 Globo - ja ha providências concretas

para a obtencão dos crnpréstimos?
Tamoio - Não. Nenhurna providência.

HA rnuitas coisas para fazer antes. Estamos
trocando corrcSpon(lêflcia corn a Secretaria
Estaduai ic Obras sobre a clivisão dos bacias.
Vamos definir também o projeto da hacia
do MaracanS e, em funç5o disso, procurar
os recursos C Os ernpréstimos para continuor
a obra do Idnet extravasor.
0 Globo - Como será resolvido o proble-

ma técnico do tdnel?
Tamoio - 0 tunel extravasor tern cerca

(Ic I quilôrnctro aberto, corn seçiio insuficien-
te e no dircção errada. Isso é sopa. A qual-
quer momento podemos fazer urna curva-
zinha, (br uma folha seca e chegar na direção
certa.

Novelo Municipal

O Globo - Voltando ao probierna rodo-
Viário, gostaria de que faiasse sobre seus pia-
nos a respejto das linhas policrômicas, espe-
('lalmente a Linha Amarcia, a Linha...
Tamoio - . . . Dessas iinhas todas, o

ünico novelo municipal é a Linha Lila5, a
IigaçSo Botafogo - Cais do Porto. E esta
que fica rnais perto da cor do Municipio, o
azul. Mas o grande interesse do Municipio,
sem nenhuma conotacao politica, é na Linha
Vermelha. Esta e que e a grande iinha do
Municipto.

0 Globo - 0 senhor pretende construi-la?
Taniojo - Não. Sou apenas torcedor. E

uma linha que eu acho quc está atrasada 20

anos no mInimo. Ela vai trazer urn desafogo
A Avenida Brasil, ligando a cidade corn o
aeroporto supersônico. No mornento, cia nao
tern nada corn o Rio. Sc disser que o aero-
1)Orto supersônico vai ser ligado ao Rio pela
Avenida Brasil, C muita forca de expressão,
c o primciro rnóduio (10 aeroporto flea pronto
no ano que vcrn. A partir dab poderão circular
5 rnilhöes de passageiros por ano, Ia. Vai
existir urn aviSo que vai ligar o Rio a Dacar
em duas horas e rneia, o tal do Concorde. 0
freguCs que vier (be Paris vai gastar três horas
ate Dacar, duas horas e meia ate o aeroporto
supersônico c outras cluas horas e meia ate
0 Hid) (IC Janeiro. Em termos de iinhas, nesta
poiicromnia rodoviaria toda, nós estamos muito
mnal servidos. A Linha Verde, que está sendo
toca(la, é nina iinha dc iuxo. E cara como
o diabo. Vai passar numa faveia, a do Jaca-
rezinho. corn 15 mil famiiias. E favcia para
catocurmiha nenhuma botar defeito.

0 Gloho - Como torcedor, o senhor podc
tornor aiguma rnedida objetiva ern favor da
Linha Vermneiha?

Toiimoio --. NSo. So irnplorar. E eu tenho
i Ill plorado rnuito

0 Globo -- E por cjue o senhor não toca
o projclo (10 CS (IC saneamento?

Tarnoio --- Este Ia não tern nenhurna
posSihilida(Ie. As instalaçöes c as in(lustrlas
puserarn o projeto do cais a nocaute.

0 Gloho - Quer dizer que a faixa entre
a Avenida Brasil e o mar está condenada a
!)el'mnonccer daquela forma para scmpre?

Toinoio - NSo. SO que não pode ser
porn aproveitornento do gêncro do projeto do
('ais (IC sancamento. Poderá haver urn apro-
veitornento rcsi(lencial c (Ic indOstrias, mas
mlentro de outro critério A soluçSo é a Linha
Vermelha. Cais die soneamento é jornal de
on [emil. A empresa consli-utora alemS dleVerá
('star cnlregando agora o projcto do Linha
Vermnelho 00 DNER . Eu tenho ouvido falar
(rn custo clevado do linha, mas, depois do
acroporlu pronto, é inmtiI discutir o custo

Usina Parada

() Gloho - A usina dc asfaito de Jacarc-
l)flgua está parada?

Tarnoio - Sim. Eia vai scr redimensjo-
nado, e o equiparnento quc cstá quebrado será
renovado.

0 Gloho - Ha tempos o senhor disse
clue, se o DER não cedesse a usina de Campo
Grande, I)ara que a Prefeitura pudesse ficar
conm trés unidades deste tipo, mandaria cons-
truir urna nova. Vai?

Tarnoio -- Varnos tentar atendcr a toda
a maiha viaria corn as usinas que temos. Se
não for possivel, montaremos outra usina. 0
importonte é que a cidade não vai ficar sub-
aIimenta(la die asfalto.

O Globo - E a conservacão de ruas?

Tamoio - Esta al o Sccretário de Obras
quc pode faiar a respeito. Além dos Cr$ 11
mi!hOes que vamos gastar agora na conserva-
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cão, you dar urn dado importante: no Orca-
mento que envlei ao Governador Faria Lima,
ha previsão de uma dotacão de Cr$ 190 mi-
lhães Para asfaltarnento, consertos de ruas e
estradas municipais. Acho que nunca houve
urn programa tao ambicioso, tao presente nos
subdrbios.

Turismo

O Globo - No dia 16 de inaio o senhor
assinoU (lecreto cassando os alvarãs de licen-
ça (lOS rnafuás de São Conrado e dando-ihes
o prazo de 60 dias Para retirarem os apare-
ihos. Os apareihos não foram totalrnente re-
tirados, e aquela parte próxima ao tunel do
Pepino está tomada pelo mato e pelos entu-
Ihos. Ela ficou fora do prograrna da ASTA?

Tarnoio - Aquela area está bra do pro-
grama (le embelezamento de São Conrado Para
a ASTA. A minha pretensão era preparar a
Area para o congresso, mas como a questão
não se dirimiu, muito einbora a justica tenha
confirinado a cassacäo dos alvarás, os parques
nao saIram de lá. Eles estão em terreno par-
ticular, e n5o tenho corno expulsá-los. Agora
estou intimando os proprietários dos terre-
nos a cercã,-Ios. Os entuihos na margem da
estrada serão espaihados, mas nos terrenos
particulares näo tocaremos.

O (Hobo A fiscalização dos carninhöes
qe deixam o entuiho a margein da estrada
é (Ia responsabilidade do Estado ou da Pre-
fei tura?

Tainoio Cabe aos dois, mas nós não
temos guardas de trânsito. Quando dã Para pe-
gar, a inulta é pesada, mas isso é uma brinca-
deira de soldado e Iadräo. Eles descarregam
a noite e ate dentro dos tñneis.

O (Hobo	 E os restaurantes situados em
prédios municipais?

Tamoio 0 dnico que teinos C o das
Canoas, quo está em situação precarissima,
e nós estarnos fazendo vistorias lii, na parte
lie concreto, Para saber se podemos recupe-
rar 0 pré(lio e fazer voltar o restaurante. Os
restaurantes Floresta, Esquilos, Furnas e o
da Praça Afonso Vizeu estão corn o IBDF,
além (10 restaurante do Corcovado. Alias, o
Corcovado é a própria ONU. Tern todos Os
órgiios governamentais representados Ia.

O Globo	 0 que o senhor pretefl(Ie fazer
no Corcovado?

Tamoio - Tudo aquilo quo foi encaminha-
(10 (lurante a minha visita está em execução.
Vai sair do lii aquela célebre antena da SU-
SEME, aquele bacarnarte. 0 caminho foi todo
linipo c tratado. 0 anñncio luminoso, pavo-
roso, da estação das Paineiras jã saiu. 0 es-
tacionamento ao lado da estação do Corcova-
(10 está limpinho. Quanto ao Pão-de-Açdcar,
(lentro de poucos dias a estacão da Praia
Yermelha já estarã pronta. Eu controlo a
demolicão claquela verruga do alto do Pão-
-de-Açãcar daqui do meu gabinete. Estamos
fazendo asfaltamento na Floresta da Tijuca,
Santa Marta, etc. As charretes de Paquetá jã
comecaram a see reformadas .A cidade está
reacendendo a sun iluminação. Se você pas-

sar pela Avenida Brasil, vai levar urn susto.
A urbanização da região hoteleira de São
Conrado está andando. Em janeiro, quando
cu nem pensava em ser prefeito, fui lá duas
vezes e não pu(Ie chegar ao Hotel Nacional.
Eu renclo urn tributo ãqueles corajosos que
fizerarn hotéis IA, e agora estou cumprindo
urn (lever do MunicIpio, de tornar viável
a(JlJela area

Sañde

0 (Hobo - E na area da Secretaria de
Saãde, 0 que o senhor tern a dizer?

Tamoio A rede hospitalar esta em via
(le recuperacão, principalrnente ern quatro
hospitais de pronto-socorro, o Paulino Wer-
neck, o Sousa Aguiar, o Salgado Filho e o
Miguel Couto. 0 Salgado Filho sera entregue
no ano que vem, o Sousa Aguiar trocou de
empreiteira, e o serviço está em via de con-
rlusao. Testei o funcionarnento dde naquela
noite do clescarrilarnento do trern e pude ye-
rificar que ole tinha uma capacidade plena
de atendiinento. Estamos fazendo uma ra-
diografia do Miguel Couto. Urn grupo de ar-
quitetos e técnieos hospitalares esta estudando
o projeto para rernanejar aquela colcha de
retaihos e vaj contar corn a area do Edificio
(Ia Avenida Bartolomeu Mitre, que desapro-
priel, 0 do supermercado. Estou trocando cor-
respon(lencia corn a COBAL, Para adquirir
a area, e a saida do supermercado particular
(JOe esta ia é apenas uma operação cornercial.

0 Globo - E Os salãrios?

Tamoio - You procurar o Ministro da
Previ(Iêflcia Social, Nascimento e Silva, para
aprofundar os entendimentos que já iniciei,
no sent ido de o INPS (lar urn apoio aos hos-
pitals do pronto-socorro. Mais de 70% dos
atendidos são pensionistas do INPS, e não
recebernos nada dde. Isso nos perrnitirá re-
solver tambérn o problema dos salários, já
que o rnéclico ganha pouco, e 0 enfermeiro
peuco ganha.

Educacão

0 Globo - Quais Os seus pIanos Para
a educaçao?

Tamoio - As escolas de primeiro grau
serao revisionadas de 15 a 22 de setembro.
Nein todas estão caindo. Ha umas 250 a 300
em born estado, de urn total de mais de 700.
0 Municipio do Rio suporta uma redo os-
colar (luas vezes major do que o do São
Paulo. 0 inesmo acontece corn a rode hos-
pitalar.

0 (Hobo - Como assim?

Tamoio - E quo São Paulo tern hospitais
e escolas (10 primeiro grau do Estado e da
Prefeitura. Não é quo Sao Paulo tenha menos
escolas (10 que nós. E que o resto é do Estado.
La o Estado C rico, pode ajudar mais o Mu-
nicipio. Varnos fazer também o censo escolar,
Para saber como e onde plantar mais esco-
las. E uma radiografia quo se faz do universo

de criancas. Dentro ('lfl breve vamos podcr
aplicar novamente a obrigatoriedadc de cn-
sino.

Fisalivação

O Globo - A temporada de Praia já está
(.onR.çando, e Os precos das bebidas e comi-
(as são altissimos, o que obriga muita gente

'
' levar a i2alinha coin a farofa. 0 senlior
pretende aumentar a fiscahzaçao la?

TamoiO - Par.' see franco, eu acho quo
a farofa C estadual e a galinha é federal. De
maneira que estou fora desta.

O Globo - Em outros ternios: o Departa-
mento de Fiscalizacão cia Secretaria Municipal
da Fazenda recebeu novos carros alugados
pela Prefeitul'a. Ha algurn objetivo a ser al-
canVa(Io na fiscalizaçao das praias?

Tamoio - Voeê ha dc convir que e im-
possivel fiscalizar alguCrn cobrando alto o
preco da Coca-Cola numa Praia corn 200 mil
banhstas. 0 comprador C que deve escolher
Os precos mais baixos A fiscalizaçao está
sendo feita em tO(la a cidade, e, scm pensarmos
em objetivos a see alcançados, vamos repri-
mindo 0 quo for possIvel.

O Globo - 0 senhor jã aprovou o novo
inodelo dc barraca Para cornercialjzação de
pescado?

Tanioio - A Secretaria da Fazenda ainda
não me apresentou esta alternativa entre a
barraca e o frigomóvel. Estão fazendo urn
sucedâneo (10 frigomóvel. Não sei so vai ficar
mais frigo ou mais rnóvel. Estão produrando
urn meio-termo, porque suportar uma barraca
de peixe em frente da casa, em urn dia de
verão, näo é mole.

0 Globo - 0 senhor tern mais alguma
coisa a dizer, conio conclusão?

Tarnojo - 0 quo eu tenho a dizer é re-
petir o que (lisSe no inIcio: o Governo Fede-
ral está muito interessado em solucionar o
problema das regiöes rnetropolitanas, e agora
o negócio vai Para a frente."

POLITICAGEM NO INTERIOR

0 SR. DEPUTADO JORGE ORLANDO
CARONE - Sr. Presidente e Srs. Deputados.
0 motiyo que me traz hoje a esta tribuna é
bastante constrangedor. Venho falar sobre a
Politicagem barata no interior de Minas, po-
Ilticagem que está sendo usada pelo Governa-
(br do Estado e pela ccpuIa arenista; que esta
iludjndo o Povo do interior e que consiste na
troca de delegados e nomeacão do professo-
ras. Essa politicagem barata e ridIcula C ma-
dequada ao nosso tempo. Fica, aqui rninha
ressalva a essa politica suja, que não Convérn
aos tempos atuajs e quo pode ser vista todas
as sextasfeiras no Canal 12, no programa
Chico City, Essa politica ridicula haverá deser desmoraljzada em 1976, corn as novas elei-
çoes. Atualmente, em que pose o mérito das
pessoas, somente so nomeados delegados em
cidades do interior aqueles nomes indicados
por deputados arenistas. Ate certo ponto Con-

cordamos com isso, porque "quern nunca co-
rncu melado, quando come se lambuza".

Fica, aqui, não a minha ameaça, mas a
jitinha proillessa de fazer urn levantamento
Ia Situação (be cada delegado do interior do
Estado e, de acordo corn a Iegislaçao, verificar
so são bacharCis, porque, quando urna cidade
tiver urn delegado dc "calças curtas" em troca
(Ic favores pessoais e indicaçOes sujas, absur-
Has e hecliondas, eu charnarei a esta Casa
S. Exa., o Sr. Secretario da Segurança, Para
quo preste esclarecirnentos sobre os motivos
pelos quais esses cidadãos estão ocupando
aquela delegacia. Isso não tern nada de
pessoal. Pelo contrário; C ama questão de
justiça, pois toda cidacie corn mais do 30
inil habitantes deverá ter como delegado urn

i'bachael. f, a própria lei que diz. E cu sei
dJUC iStc) fla() esta ocori'endo no interior de
Minas Gerais. Professoras e diretoras estão
voltando ñqueles velbos tempos em quo a
anarquia e o comonelato imperavam. E a
filha (10 Sr. Fulano, quo C chefe politico do
Sr. Sicrano.

Fica, aqui, minha adyertência: não me
calarej. Não é inca intuito desmoraljzar a
quein quer quo seja. Alas tenharn a certeza
He quo o norne dessas pessoas, quo assim
estão agindo, aparecerá em letras garrafais

inna lprensa do nosso Estado. Seas nomes
serão levados a pdblico, Para mostrar 0 dO-
ronclato politico, ate certo ponto subversivo,
que ainda existe no interior do nosso Es-
taclo. Coronelato este prornovido por urn
hornern que manda Para esta Casa urn Or-
camerito totalmente errado; urn hornern que
não teve a capacidade do escolher os prefei-
los para as estãncias hidrorninerais. Urn go-
veonaclor quo ate hoje não sabe quo é gover-
na(ior.

Nunca o ataquej desta tribuna, porque ate
entilo não tinha motivos Para isto. Mas este
Orcamerjto, que foi enviado a esta Casa corn
Urna verba ri(IICuIa Para a agricultura sus-
tentáculo cia edonomia do nosso Estado, este
Orcamento sofrerã crItica da nossa bancada.
Este hornem não tern condicöes de conse-
guir a AcOMINAS Para o nosso Estado, por-
que, pelo que eu estou vendo, ela so serã
implantada em Minas Gerais, se contarmos
corn a benevoiêncja do Governo Federal.

Portanto, fica aqui a minha repulsa, que
nCo tern nada dc in(lireta a qualquer deputa-
do, pomque sO costumo citar nomes quando
tenlio provas concretas. Mas, se houver algum
caso que precise set- citado, eu me proponho
a denunciar os fatos, e tenho a certeza de
que contarei coin auxilio nesta luta contra
o coronelato, muito apropriado Para este
Govemno lerdo e parado do Sr. Aureliano
Chaves.

DEFESA DA ATIVIDADE GOVERNAMENTAL
DO SR. AURELIANO CHAVES

0 SR. DEPUTADO JOAO MARQUES -
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Ouvimos,
ha alguns dias, consideraçOes feitas por urn
nobre colega arenista, nas quais apareciam
queixas quanto a maneira de o Sr. Secretário
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de Seguranca administrar os problemas de
sua Pasta, inclusive no provimento dos car-
gos de delegado no interior do nosso Es-
tado.
E hoje estamos ouvindo o nobre Depu-

tado Jorge Carone, do MDB, censurando acão
de S. Exa., o Sr. Secretário da Segurança,
que estaria atefl(lefldO a solicitaçöes ernana-
das de chefias politicas do interior do Es-
tado.
Deveinos, a bern da verdade, declarar,

desta tribuna, a Casa e a toda Minas Gerais,
que somos testernunhas da seriedade, por
vezes enfatizacla, corn que o titular da Secre-
taria da Seguranca em nosso Estado, foca-
liza os problemas pertinentes a sua Pasta e
faz o preenchimento dos cargos dos respon-
sãveis pela or(lem e pela segurança em Minas
Gerais. E, porque é, tambérn, urn dever de
justiça, nbo apenas de lealdade, devernos di-
7cr A Casa e ao Estado que o Governador
Aureliano Chaves merece o nosso respeito
pieno, porque está fazendo tudo o que pode,
danclo ao Estado e aos mineiros urn acervo
imenso de reta intcnçbo, de bondade, de rnag-
rianimidade, de inteligência e de capacidade
no equacionamento dos problemas ingentes
de Minas Gerais, para sua paulatina solucbo,
so!ucao para a qual todos nós devernos dar
o meihor cia nossa cooperaçSo, cabendo, evi-
clentemente, ao M1)B, a tarefa válida (Ic criti-
car e (liscOrdar.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, repito que
minha defesa, neste instante, da atividade
governarncntai de S. Exa., o Governador Au-
reliano Chaves, não se (leve meramente a
lealdacic. Estamos convencidos, no ârnago da
nossa consciência, de que este cidadão está
muitIssimo bem-intencionado, e o que é mais
importante para quem governa é ser dotado
de capacidade e de inteligência, e S. Exa.
ecrcou-se, de bons assessores e está condu-
zindo corn segurança os destinos de nosso
Estado.

Questöes de Ordem

O SR. DEPUTADO JORGE ORLANDO
CARONE Sr. Presidente, respeitando o
nieu nobre colega JoSo Marques, pelo qual

tenho imenso apreco, devo declarar que não
posso deixar que se ponha urn ponto final
a este assunto. Não posso concordar corn
S. Exa., pois o nosso Governador Aureliano
Chaves já tern oito meses de governo e ainda
nbo pôs a sua inteligência - nern seus asses-
sores capazes - para traba!har. Ou então
a sua inteligência é acionada a longo prazo,
pois já ter'ia de tempo de administração três
anos e meio sern acionar sua inteligência.

Fica aqui meu respeito as palavras do
nobre colega I)eputado JoSo Marques, apenas
corn uma retificacSo a mais: o MDB não tern
apenas a rnissão de criticar e desafiar. 0
MDB tern por missão, tambérn, trabaihar e
!utar pe!as icléias e anseios da populacao
mincira e brasileira, principa!mente desafian-
do e criticando, quando situaçbes negras e
corruptas, corno csta, aconteccni nos ii1as
(iistantes rincöes (10 nosso Estado.

O SR. PRESI!)ENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) NSo ha questSo de ordem a
resolver.

Matria Aprovada

REQUERIMENTOS

Do Sr. Deputado Jorge Orlando Carone,
em que pede voto de congratulaçöes corn o
Jot-nal 0 Debate, que completará 22 anos de
c irculaçSo;

do Sr. Deputado Emilio Haddad, solicitan-
(It) voto tic congratulaçoes corn a Santa Casa
de Misericórdia, de Oliveira, que completará
urn centcnario (Ic existência

(to Sr. Deputado Christovam Chiaradia,
ati-avés do qual solicita voto de congratula-
cbes corn o povo e as autoridades de Elói
Mendes pelo transcurso de mais urn aniver-
sário daquele Municipio;

do Sr. Deputado João Navarro, que pede
audiência da Cornissão de Educacão relati-
vamcntc ao Projeto de Lei n.Q 95.

PBESIDENCIA DOS SRS. DEPUTADOS JOAO
FEBRAZ E FERNANDO JUNQUEIRA

Comparecimento

Jobo Ferraz - Fernando Junqueira -
Wilson Tanure - Licio de Souza Cruz -
Said Arges - Juinia Manse - Amlicar Pa-
dovani - Carlos Eloy - Carlos Lernos -
Christovam Chiaradia - Cicero Dumont
Cyro Macie! - Dalton Canabrava - Delfirn
Ribeiro - Domingos Lanna - Elmo Braz
- Emilio Gallo - Emilio Haddad - Eucli-
des Cintra - EurIpedes Craide - Fábio No-
tini - Fábio Vasconcellos - Ferraz Caldas
- Genésio Bernardino - Gerardo Renault
- Gomes Moreira - Haroldo Lopes	 Hum-
berto de Airneida Jesus Trindade - João
Marques - João Navarro - JoSo Pinto Ri-
beiro - Jorge Orlando Carone - José La-
viola	 José Honório	 José Santana -
Kernil Kuinaira - Luiz Baccarini - Mendes
Barros	 Milton Lima - Milton Salles
Morvan Acayaba	 Narcélio Mendes	 Neif
Jabur - Nilson Gontijo - Nunes Coelho
lUimundo Albergaria -. Ronaldo Canedo
Castião Nascirnento - Sérgio Ferrara

- Sérgio Olavo Costa.

Expediente

MENSAGENS

N.9 67, encarninhando currIculo do Pro-
fessor Afrânio Amaral, indicado para o cargo
de prefeito de Patrocinio;

fl.9 68, encarninhando currIculo do Pro-
fessor Carlos Edil Freitas Fortes, indicado
para o cargo de pi-cIeito de Passa-Quatro;

n.' 69, encarninhando curriculo do Sr.
José Gabriel Junior, indicado para o cargo
de prefeito de Tiradentes;

n.' 70, encaminhando curriculo do Sr.
Mario Mascarenhas de Oliveira, indicado para
o cargo de prefeito de Sao Lourenço.

Proposiçôes

PROJETO DE LET N.9 195/75

Concede o titulo de Cidadão Hone-
rário do Estado de Minas Gerais a Angelo
Calmon de Sá.

A Assernbléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1.' - Fica concedido a Angelo
Calmon ic Sá o titulo de Cidadão Honorário
do Estado tie Minas Gerais.

Art. 2.° 0 titulo, representado por
urn diploma especialmente confeccionado, Se-
rã entregue ao homenageado em reuniSo es-
pecial da Assernbléia Legis!ativa.

Art. 39 - Esta lei entra ern vigor na
data de sua publicacao.

Sala (las Reuniöes,, 31 de agosto de 1975.

Christovam Chiaradia - Nilson Gonlijo
- Cicero Durnorit - Sérgio Olavo Costa -
Haroldo Lopes - José Santana - Elmo Braz
- Emilio Gallo - Domingos Lanna.

Justificaçao 0 Dr. Angelo Calmon de
Sã, Presidente do Banco do Brasil S.A., des-
de 19 de marco do ano passado, credenciou-
-Sc it admiraçSo e ao reconhecirnento do povo
mineiro pela sua decisiva atuacao em favor
do nosso desenvolvirnento e pela sua admi-
rivel administracao no exercicio da presidên-
cia do Banco do Brasil.

Minas Gerais tern merecido da parte do
ilustre hornem püblico especial atenção na
so!ução dos sells negócios financeiros, o que
vern proporcionando ao atual Governo possi-
hilHades de continuar a nossa marcha irre-
versivel para tornarmo-nos urn grande centro
industrial.

Assim é que o Dr. Angelo Calmon de Sá
tern atuado em prol do nosso povo não so
no estabelecimento de crédito que preside,
mas também no Conseiho Monetário Nacional,
Conselho Nacional de Cornércio Exterior, Con-
seiho de Desenvolvimento Industrial, Conse-
Iho de Desenvolvirnento Comercial, todos or-
gãos da RepOblica, nos quais o eminente ho-
mern tern atuante participaçao.

Ncsta condiçao, irnportantes iniciativas
do Governo Aureliano Chaves contaram, des-
de as primciras deniarches, corn o interesse
do ilustre Presidente Angelo Calmon de Si.

Corn natural vocação para a vida pOblica,
compreendeu desde o inicio de sua gestão
administrativa que ao Banco do Brasil cabin
continuar em Minas a fábrica de autornOveis
da FIAT e outros projetos industriais. Corn
o apoio de Angelo Calmon de Sá, o nosso
atual Governador tern procurado concreti-
zar este grande sonho dos mineiros. No pia-
no administrativo do banco que preside, so
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em Minas Gerais, o Dr. Angelo Calmon de
SA instalou mais de 20 agendas.

0 homern que pretcndemos hornenagear
possui urn curriculum vitae que demonstra
eahalmente o vulto das realizacôes na sua
vido (lcdica(la a causa pdblica. Por esse mo-
tivo, esperamos o apoio dos nobres pares a
este projeto.

Gliristoz'am Cliiaradia
Vejamos o texto:

Urn dos pontos cruciais da portaria loca-
liza-se precisamente no seu art. 13; efetiva-
mente, urn cletido e minucioso exarne desse
ilispositivo nos deixa a irnpressão de que se
po(leria ampliar as hipóteses nele previstas,
possihilitando-se a realizacão das transferên-
cias (las permissöeS concedidas aos profis-
sion'ais autônornos, de maneira menos restri-
tivo c - - por que nSo dizer? - arbitrária.

U

Jorge Orlando Carone - João Pinto Ri-
1)110 - Comes Moreirci - Nilson Gontijo -
Luiz Baccarini - Sér.qio Olavo Costa - Ge-
nesto Bernardino - Milton Lima - Emilio
licidda(1 - Haroldo Lopes - Sérgio Ferrara
Kemil Kumaira - Amilcar Padovani -

Said Ar,ges - Mendes Burros - Fdbio No-
tin -- - .Ji'unia Manse - Euripedes Craide -
Ferra: Cd/dos - Pedro Nar.ciso - Wilson
Tanure.

.Justificacão - 0 Chefe do DepartamefltO
(le Trânsito (10 Estado (IC Minas Gerais bai-
xou, no ano paSsa(lo, a Portaria n.° 3.902/74,
que disciplinou os servicos de transporte
individual die passageiros no Estado. Bern
elaborada, indubitavelrneflte, preencheu a por-
lana urna lacuna inexplicável, referente ao
tema em apreço. E forca reconhecer, porém.,
que cia pa(Iece de imperfeicöes susceptiveiS
de ser sanadas C base de medidas mais justas.
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"Art. 13 E vedada a transferência de
permissão, salvo nas hipóteses: I - por su-
ccssao causa mortis (Ic permissiOfláriO pro-
fissional autônomo; IT no caso de incapa-
cidade on invalidez permanente do motoris-
to profissional autônomo; III - na ocorrên-
(j( de sucessao, fusSo on incorporacSo em
cmpresa IV - por (loenca jnfccto-contagio-
so. devidarnente comprovada; V - por de-
hilidade nientol. dernonstrada; VI - por

O 'VII --- de empresa para em-apoSeflta(lori
presa, (lesde que a alienante mantenha a
quantidaile minima (Ic velculos exigida

§ 1. No caso de falecimento de per-
missioflário aulônornO, a vi11va, o herdeiro. o
iIjudiCafltC em processo de inventâriO terão
(lirlito a transferência da permissão, obser-
vo'Ias previaineritc as cxigêfldiaS legais regu-
Ianicntores e as norinas desta portaria, de-
vcndo ser requerida dcntro do prazo de 120
ii illS do data do óbito

§ 2.9 --Ao cspólio de motorista profis-
siOrlol outônomO C assegurada a faculdade
Ic matriciilar condutor par dirigir o veIculo.

§ 3. NSo rcunindo condicöes a vidva
oil os herdeiros, OU se nSo desejarem prosse-
guir na atividadc do de cujus, on quando o

V(1CUIO tocar Ii adjudicantc em processo de
inventário, podcrá a permissSo scr transfcri-

d	 terceiro., observa(1as as disposiçöos leaio a	 s

C icgulamentares."

Ora, existem em Belo Horizonte, aproxi-
madarncnte, 5.300 tixis. Da atividade (Ic
iiiotoristo (le praca depende a sobrevivência
de milharcs (le fomilias cujos chefes se en-
tregarn, no dia-a-dia, a tal atividade. So
estes dados serviriarn a dar uma idéia da
amplitude social (las normas que regulamen-
tam o cxercidio dessa profissão.

Urn dos aspectos mais serbs, envolvendo
a otividade dos inotoristaS de taxi, é o que
cunCCl'ne is dificuldades encontradas para
a transfcrCncia dos veiculos. Ora, para ad-
quil'il' 0 (lireito a placa de aluguel, os moto-
ristas profissionais vCem-se obrigados a pa-
gar uina sorno die alguns rnilhares de cruzeiros.

Ti'ata-se de urn grande investimento (IC

(.apital, mormente para pessoaS que, quase
sempre. possuein precârios recursoS financei-
ros. Pois hem, apesar disso, ocorre a seguinte
distorção: desejando urn proprietáriO de tCxi
transferir o sea veldulo, ye-se impedido, pelo
I)ETRAN, de assim proceder, corn base na
Portaria n. 3.902/74. NCo se pode encontrar
explicacao ralional para esse fato, exceto
que houve olguma omiss5o na eiaboracSo da
norma. NCo se entende, corn efeito, o obie-

tivo die uina portaria que irnpeca os cidadãos
dc dispor livremente de sua propriedade. Sa-
bemoS de casos de individuos que, portando
mesmo recorncndacao medica - ninguern
idnora o desgaste fisico e mental ligado ao
cercIcio da profissCo (IC motorista - para
abafld01' a praca, passam quatro on cinco
anOS tentando transferir OS seus veiculos e
jamais o conseguem.

Como e por quc alguns apadrinhados não
cncontram, para tal, a mesma dificuldade?

A cobi'anVa da taxa de 20% sobre a Taxa
liodoviaria Unica de velculos, canalizada para

rn fundo próprbo, destinado a FEBEM, nos
tcrmoS deste projeto de lei, lena urn inegável
alcance economico e social. Seriam acresci-
(los recursoS a urna das mais importantes ins-
tituicOes (10 Estado, no mesmo tempo em que
numerosos profissionais, proprietárbos de
veiculOS de alugueL em Belo Horizonte, seriarn
livres para clar 0 destino que hem entendes-
scm a urn bern que ihes pertence.

Esta lei seria urn estirnulo aos motoris-
tas profissionais, pois as empresas podem
ten mais (Ic 50 veIculos, e não é permitido
ao motorista profissbonal ter mais de urn
veicUlo em sea nornc, negando-se-ihe 0 (Iirei-
to (11' C1'CscCl' na sua profbssCo.

Em todas as classes profissionabs, exis-
tern bons e maus elementos, mas a grande
maionia (105 rnotoristas profissionais e corn-
posta de chefes de farnIlias, que, corn sacri-
fIcio, encarninhain seus filhos aos gbnásbos e
as univcrsidades. pois, corno sabemos, exis-
tern diversos medicos. engenhciros, advoga-
dos, econornistas, etc., filhos (ic Tiiotorislas
profissbonais. Se existe uma minoria que pre-
judica a classe,, a culpa é do DETRAN, pois
dc é rcsponsCvel pela selecão.

A proposiçao . alérn de justa, é oportuna
e não incide, como po(le parecer, nos impedi-
mentos constitucionabs, pois traz 0 carCter
autorizativo e procura angariar recursos para
uma instituiç/bo quc presta relevantes servicos
a urna COUSO ilas mats nobres, que é 0 inenor
abandonado. Vinte por cento sobre a Taxa
RodoviCria ii'nica do velculo representa op o-
ximadarnentc Cr$ 250,00 pora coda transit-
réncia; corno siio milhares de transferências
no Estado, a FEBEM podcrC contar coin esses
recursos para resolver este angustiante pro-
l)lerna social.

Jorge Orlando Carom,

REQUERIMENTOS

N.° 519, (10 Sr. Deputado Jorge Orlando
Carone, solicitando do Sr. Governador do
E.stado a (lispensa do cxaine de selecCo para
Os servidloreS hurocratas que desejarem ingres-
san no Quadro Permanente;

520,em quc o Sr. Deputa(lo Eunipe-
des Crajile solicita do Sr. Superintendente
do INPS e do Sr. Ministro da Previdéncia
Social providências urgentes, no sentido da
lnstalaçSo (IC agência do INPS em Itahira;

521,através do qua! o Sr. Deputado
Fahio Vasconcellos pede aos Srs. Ministro

dos Transportes c Diretor-Geral do DNER
a bnclusSo de verba no Orçamento deste ano;
para construção de trecho da BR-482, que
lbgarC a BR-116 a BR-120, numa extensão
(IC 50 km;

n.° 522, do Sr. Deputado Cicero Dumont,
fazen(io apelo ao Sr. Ministro da Justiça, no
sentido (lc que, na estrutura da Justica do
Trahatho, perrnaneça o juiz classista, que a
proposta de nefonma do Poder Judiciário, ela-
l)omada pelo Supreuno Tribunal Federal, pro-
poe excluir;

n. 523, cm quc o Sr. Deputado Sérgbo
l"('rrOl'a Solicita ao Sr. Governador do Estado
dctcrininar providencias para a ilumbnaçao
do Esttidio Castor Cifuentes, do Vila Nova
AtlCtico Cluhe, dc Nova Lima;

(to Sr. Dcputado Euripedes Craide, soli-
('itllfl(iO sejoin enviados aplausos C 'VALEFER-
TIL pela instalacao daquela empresa em Jibe-
101)11. para o processamento concentrado de
fosfato a scr produzido pela VALEP, em Ta-
p ira;

do Sr. I)eputado Christovam Chiaradia,
(('(undo volo de pesar pelo falecimento do
Sr. h'iizinho Finarnor, de Córnego do Born
Jesus;

do Sr. l)eputado José Honónio, através
qual solicita voto (IC pesar pelo faleci-

menlo do Sr. Esclras Tomaz Salvador, que
foi Pni'sjdi'nti' do C5mai'a e Prefeito de Car-
vaihos;

do Sr. , Deputodo Haroldo Lopes., solbci-
an Ia providCneias visando C ampliacão da
01011 1e cstudo da quest5o ambiental, dando-
-Se 11INior dimensCo C CPI requerida pelo
Jh'putodo Fenraz Caldas, para exame da po-
Iui('ao no Granite BIT.

Comunicaçoes

1)o Sr. i)eputodo Milton Lima (3), noti-
i-Ia ndo o faleeimcnto dos Srs. José Aniceto
dc Sousa. Felipe Mujalli e José Ricardo Fer-
nnndes Vietra. bibs de Araguani;

b Sr. l)eputado JoCo Navarro, dando
ciéni' a C Casa do faiccimento da Sra. Lourdes
Ficeha de Lima, esposa do Dr. SebastiSo Day-
].(,]I uic Lima e mOe do Ministro Paulo de
TOrSO Fitcha de Lima;

do Sr. i)eputado Kernil Kumaira, em que
i'iiiitifi (aaCasa do falecirnento do Sr. Do-
niingos Bioan, de ParC (IC Minas;

(to Sr. I)eputado Sérgio Ferrara, sobre
fdccinlenio da Sra. Benevenuta Bertoldo Ca-
nub. ocarnida nesta Capital.

Pareceres

llt'cchcram parecer favonCvel:

(to Mesa do Assernhléia, os Requerimcn-
los n.s 365, 367, 369, 370, 400 e 489;

do ComissOo de Segurança, os Requeri-
rncntos n.s 283 e 456;
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PROJETO DE LEI N.° 196/75

Autoriza o Poder Executivo a criar
a Taxa de Transferêflcia (IC Veiculos de

r-\luguel.

A Asseinbléia Legislativa do Estado (IC

\linas Gerais decreta:

Art. 1. - Fica o Poder Executivo auto-
rizado a i'riar a Taxa de Transfcrêndia de
'VeIculos (IC Aluguel, equivalente a 20% sobre
a Toxa Ilodoviaria finica do velculo.

Art. 2. A taxa será cobrada por oca-
siaü da transfcrência do veiculo, e o scu
produto constituira o Fundo de Transferên-
cia (IC Veiculos de Aluguel, depositado em
conta vinculada a favor da Fundação do
Bern-Estar (10 Menor - FEBEM, em esta-
bch'imcnto hancario de que 0 Estado parti-
cip niaoritariarnentC

Art. 3. 0 direito das einpresas de
possufl'cifl inais de urn veiculo estende-se ao
motorista profissional, (lentro dos limites Ii-
xados pelo I)ETRAN.

Art. 4.' A entidade beneficiária, Fun-
(laçao do ilem-Estar do Menor - FEBEM,
prestara contas das importânciaS recebidas
cm virtude desta lei ao Tribunal de Contas
(10 Estado, no forma de IegislacSo vigente.

Art. 5.	 Esta lei entrará ern vigor na
data de sua publicaçSo.

Art. 6.	 Revogarn-se as disposicöes em

contrario.

Solo das RcuniScs, 2 (Ic setembro de 1975



da Cornissão de Assuntos Municipais e	
A Assembléia Legislativa do Estado de

PlanejarnentOS Regionais, o RequerimefltO Minas Gerais decreta:

fl.9 483.

	

	 Art. 1. - 0 art. 39 da Lei n.9 6.464,
de 4 de novembro de 1974, passa a vigorar

Receberarn parecer de redação final:	 coin seguinte redação:

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1. - Fica conce(lido a Selerne Isaac
Seleme o tItulo de Cidadão HonoráriO do Es-
tado de Minas Gerais.
Art. 2. - 0 tltulo, representado por di-

ploma especialmente confeccioflado, será en-
tregue ao homenageado em reunião especial
(Ia Assembléia Legislativa.

Art. 39 -	 Esta lei entra em vigor na
data (le sua publicacSO.

Sala (las Cornissöes, 2 de setembrO de
1975.

Luiz Baccarini, Presidente Domingos

Lanna, Relator - Fdbio Notini - José San-

tana.

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1.0	 Fica declarado de uti1idade
pñblica o Conservatório ArtIstico e Musical
Johann Sebastian Bach, coin 	na Cidade
de Santos Dumont.

Art. 2.	 Esta lei entra em vigor na
data de sua pubiicacão.
Art. 39 - Revogarn-Se as disposicöes em

contráriO.

Sala das Comissöes, 2 de setembro de
1975.

Luiz Baccirini, Presidente - DoiniflgoS

Lanna, Relator	 Fdbio Nolini - José San-
tana.

PROJETO DE LET N.° 169/75

Altera a redação do art. 39 da Lei

n.9 6.464, de 4 de novembro de 1974,
que autoriZa a doacão de imóveis àPre-
feitura Municipal de Poços de Caldas e
dá outras providências.

Sala (las Cornissöes, 2 de setembro de
1975.

Luiz Baccarini, Presidente - Doiningos
Lanna, Relator - Fábio Nolini - José San-
tana.

Oradores

ESTRADA SAO LouRENco - ITAJUBA

O SR. DEPIJTADO NILSON GONTIJO -
Sr. Presidente, Srs. Deputados, ha dias apre-
sentei a consideracão da Casa urn requeri-
mento. No entanto, Sr. Presidente, em ques-
tao de ordern, quero formular a V. Exa. urn
pedido no sentido de subrnetê-lo a conside-
racão da Casa, jâ que os cinco dias regimen-
tais se esgotararn, e é atribulda a Mesa, nes-
ses casos, a autoridade de arbitrar a urgên-
cia on não para apreciacão dos requerirnentOs.

E coin a estrada de São Lou-
renço - Ponte do Capote - Itajubá que faco
nina notificacão a V. Exa., no sentido de colO-

car 0 reqUerimento em pauta. Juarez Bahia,qtual prefeito de São Lourenco, enviou, inclusi-
ve urna carta a S. Exa., o Sr. Governador do
Estatlo solicitando a solucão deste problema,
orqUe grupoS paulistas estão cornbatendo con-
tra os jnteresses de Minas on contra o asfal-
tamento da estrada.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, exatarnen-

te na data tie hoje é substituIdo no cargo este
prefeito, que zela pelos interesses da comu-
nidade de São LourencO. Talvez seja urn dos
poucoS atoS aCerta(lOS do ex-Governador Ron-
(Ion Pacheco: nornear para dirigir o MunicI-
pio tie São Lourenco o econornista do Banco
(Ic DesCflvOlv1flhet0, Juarez Bahia Mascare-
nhas, que e urn jovern de trinta e poucos
anos, que ernpolgou o Municipio ao ponto de
unir a sua adrninistracão as faccöes partidárias
- ARENA c MOB. A ARENA, coin
excecOes, e ciaro, desde que ninguérn contenta
a ningUérn neste Governo, e todos sabern que
o Governo é sustentado por urn partido po-
litico faccionado, constituido de ex-partidos,
corno o ex-PSD, a ex-UDN, o ex-PB, o ex-PTB.
Portanto, nSo poderia urn prefeito agradar
plenamente a todos. No entanto, agradou a
ARENA sadia e a totalidade do MDB no Mu-
flicipio (IC SSo Lourcnço, porque ha, naquele
Municipio, uma obra administrativa digna
(Ic uIia grande estãncia hidrornincral.

Hoje, Sr. Presidente, chegou a esta Casa
inensagem do Sr. Governador Aureliano Cha-
s-es, propOfl(lO urn retrocesso de 30 anos no
Municipio (Ic Sao Lourenço: substituicSo do
prefeito, contrarindo o povo e os dois parti-
dos politicos. SuhstituicSo do Prefeito .Juarez
Bahia Mascarenhas pelo cidadão possivelmen-
te setuagenãrio, Mario Mascarenhas de Oli-
veira, nascido em 19 de outubro de 1905, exa-
tamente aquele que o povo tie São Lourenco
nSo quer. 0 povo pC(IiU a S. Exa., o Sr. Go-
vernador Aureliano Chaves, através dc oficio,
memoriais, manifestaçöes da Câmara Munici-
pal, manifestaçSes dos dois partidos, que nSo
substituisse o Prefeito Juarez Bahia Masca-
renhas e que, se o fizesse, fosse ate mesmo
por urn técnico, por urn ciemento estranho
as faccocs polIticas municipais. Mas parece
que S. Exa., o Governador, foi levado rnais
uma vez por injunçOes, não sei se de carater
partidãrio, se por forcas ocultas, on ate mes-
mo devido ao seu ambiente dornéstico, coin()
acentua agora o ncbre Deputado Ferraz Cal-
(las, a propor a esta Casa a hornologaçao do
nome do Sr. Mario Mascarenhas de Oliveira.

Não ternos naIa de pessoal contra o Sr.
Mario Mascarenhas tie Oliveira, corno nSo
temos nada contra sua conduta e não nos
move nenhuma animosidade contra sua pes-
soa. Alas o povo é que decide; a voz do
povo e a %oz de Deus, e o povo não quer 0
Sr. Mario Mascarenhas tie Oliveira. Para que
contrariar o povo? Parece que o norne foi
escoihido exatamente para contrariar 0 dci-
torado, contrariar a populaçao de São Lou-
reflco.

Nós, do MDB, cumprimos coin nosso
clever. Aqui estarnos para deixar registrado
'lOs anals da Casa que o povo de São Louren-
co flao quer para prefeito daquele Municipio
Scnao o Sr. Juarez Bahia Mascarenhas, que

tanto lutou pelo progresso do Municipio e
que tanto agradou a todos.

Vejarn, Sr. Presidente Srs. Deputados, a
coisa mais difjcih é urn elemento estranho
sec ciesignado para uma prefeitura e agradar
a maioria. A opinião pñblica é a favor da
permanência do Sr. Juarez Bahia Mascarenhas.
Ele conseguiu urn milagre em torno de seu
norne. Ate mesmo o MDB Se bateu e se bate
por que ele continue como prefeito de São
Lourcnço -

Quando o Sr. Governador Aureliano Cha-
ves esteve, ha questSo tie dois meses, no Mu-
nicipio de São Lourenco, encontrou a cidade
cheia de faixas. Não faixas encornendadas,
mas colocadas pelo povo e que diziam: "Es-
tamos coin "0 povo quer a continua-
cSo (Ic Juarez", "Conheca-o, ame-o"., "São
Lourenço o ama", "0 povo nSo se conforma
corn a substituição".

Est.) C a posicão daquele que ocupou ate
o dia de hoje o cargo de prefeito de São
Lourenco; o hornem querido, o administra-
(br eficiente, dinâmico, que tanto fez em
henefIcio daquele MunicIpio. Nós o sauda-
taos i larnentamos a substituição.

E é coin coin a fi m de
hazer a nossa solidarieclade ao povo de São
Lourenço, que aqui estarnos, para dizer que,
('orno deputado votado em São Lourenço e
pet-tencente a bancada do MDB, não poderei
('ontribuir corn a minha atuaçao e coin rneu
voto. Para a hornobogaçSo do norne do Sr.
Mario Masrarenhas de Oliveira, para ocupar
) cargo (le Prefeito de São Lourenço, em subs-
tituição a Juarez Bahia Mascarenhas. Muitas
obras (IC real interesse para o Municipio de
Sao Lourenço estSo em conclusão. 0 povo
teme a não-continuação das mesmas. Não se
atlinite que o jovem Prefeito Juarez Bahia
Mascarenhas, tao querido, tao estimado., tao
operoso e tao dinârnico, seja substituIdo por
urn antigo politico do MunicIpio. E a volta
do coronelisrno politico no interior, que foi
banido pela Revolução de 1964. JA se troca
'till jovt'm a(Irninistrador por urn provecto ho-
inem da polItica municipal.

A ARENA que arque coin onus de ser
o-erno. Afastar urn grande administrador,
que C Juarez Bahia Mascarenhas, e colocar
em seu lugar urn ancião ja vencido pela ida-
tie, no ocaso cia sua vida pObhica, nós consi-
clerarnos urn absurdo. Para dirigir uma pre-
feitura C preciso que a pessoa tenha dinarnis-
mo, operosidade, entrosamento coin 	povo,
e tudo isto falta ao cidadão Mario Mascarenhas
de Oliveira, indicado por S. Exa., o Sr. Go-
vernador, para Prefeito de São Lourenco.
Ai esta urn dos motivos pelos quais o MDB
é a favor de os cidadSos escoiherem os seus
dirigentes, para evitar que hornens corno o
Sr. Mario Mascarenhas de Oliveira ocupem
cargos como este. Nada tenho de pessoal
contra S. Exa., rnas estamos coin 	maioria
(Ia populacão de São Lourenco.

Reitero, nesta oportunidade, rneu pedi-
do de que V. Exa. decida a questão de ordem
que levantei no inicio das minhas palavras,
coin 	ao requerirnento que ha mais

PROJETO DE LEI N.9 48/75

Concede a Seleme Isaac Selerne o ti-
tulo de Cidadão Honorário do Estado de
Minas Gerais.

PROJETO DE LET N.9 146/75

Declara de utilidade pñblica o Con-
servatório Artistico e Musical Johann Se-
bastian Bach, corn sede na Cidade de
Santos Dumont.

"Art. 39 - Fica o Poder Executivo au-
torizado a transferir a Aguas Minerais de
Minas Gerais S.A. - HIDROMINAS os seguin-
tes imóveis, totalizando a area de 133.220 rn2,
situados em Pocos de Caldas:

I	 urn terreno coin 	de 66.480 rn2,
iiinitando-se pela frente coin alinharnentO
da projetada Avenida JoSo Pinheiro; a direita
coin Rio das Antas, na confluência deste corn
o alinhamento da projetada Avenida João
Pinheiro; a esquerda coin 	Ribeirão de Cal-
das, partindo da confluência deste coin
inencionada avenida; e pelo fundos coin
Rio das Antas ate o seu encontro coin 	Ri-

beirão de Caldas;

	

II - urn terreno coin 	de 46.440 rn2,
iimitando-Se pela frente e a direita coin
alinhamentO da projetada Avenida João Pi-
nheiro; esquerda co

in terreno destinado
ao estádio municipal; e pelos fundos corn
a BR-249 e terrenos da Perfumaria Rosas S.A.;

III - urn terreno corn area de 20.300
m2, lirnitando-Se pela frente coin

	Rio das

Antas; a direita coin 	terreno destinado ao
estãdio municipal; a esquerda coin 	cór-

rego; e pelos fundos coin 	BR-249.

Parágrafo ñnico - A transferência dos
imóveis, rnediante prévia avaliacão, far-se-a a
titulo (IC subscricão pelo Estado de aurnento
do capital social da Aguas Minerais de Minas
Gerais S.A.	 HIDROMINAS".

Art. 2.1	Esta lei entra em vigor na
data de sua pubticacão.
Art. 3. - Revogarn-se as disposicöes em

contrário.
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de cinco dins se encontra nas comissôes tee-
nicas. E sobre o asfaltarnento do trecho Sao
Lourenço	 Itajubã.

E preciso que V. Exa. cumpra as determi-
nacöes do Regimento Interno, que diz o seguin-
te: "Vencido o prazo de cinco dias, o reque-
rimento entrará em pauta, independente de
pareceres das comissöes tédnicas". Que V.
Exa. coloque em votacão o requerirnento, de
conformidade corn o Regimento Interno. Os
requerimentos dos (ieputados da ARENA tern
sido apreciados corn uma certa tranquili-
(lade.
Al está, portanto, nossa discordancia pela

substituição do Prefeito Juarez Bahia Masca-
renhas, C 0 apelo ao Governo (mais urn apelo)
para asfaltar a estrada São Lourenco Ita-
mba.

EXCLUSAO DO J[IZ CLASSISTA DA
ESTRUTURA DA JUSTIA DO TRABALHO

0 SR. DEPUTAI)O CICERO DUMONT
Sr. l'residente e Srs. Dcputados. Não son o
ileputaclo mais indicado Para tratar do assun-
to. Conservador, embora progressista, mode-
rado, scm aquele impeto parlainentar que is-
suntos como este exeIn, tenho. ent ret an to,
sensibilidade e (iisposicão Para tratar de as-
suntos (Tue tais. Quero referir-me a proposta
feita pelo STF, dc excluir o mhz classista da
estrutura cia Justica do Trabaiho. Tenho, como
todo o Pals, o major respeito pela cultura,
iela experiência e equilibrio da cdpula do
Poiler Judiciário do Pals. Dela fazem parte
lioiiiens originarios da inagistratura, da advo-
cacia e da militância politica. Por todas estas
i'azöes, ternos o dever, e mais do que isto,
a conviccao dc que C o órgão mais capacita-
do para o exarne da matCria. Acontece, porérn,
clue os mestres são hunianos e por isso, cer-
tamente, tambérn errain. Não precisamos de
apresentar outra razão, senCo aquela da pro-
pria experiência brasileira, introduzindo o
juiz classista na estrutura da justica traba-
ihista. Ate hoje os resultados são absoluta-
mente positivos. A presenca do juiz, repre-
sentante cia classe dos trabaihadores e das
classes patronais, dá a justica togada aquele
ponto de cquilibrio que nao conseguiria uma
justica desta ordern scm que, no seu pie-
nário, no seu poder de decisão, estivesse, ao
lado do juiz técnico, o juiz do povo, o juiz
(Ia realidade do dia-a-dia.

Estou certo, Sr. Presidente e Srs. Dc-
putados, de que essa exclusão não será aco-
ihida pelo nosso Congresso Nacional. Estou
certo tambérn de que esta Casa aquiescera
na sugestilo que you fazer, de se dirigir urn
apelo ao Sr. Ministro da Justica, a firn de que
esta importante criação no campo da justiça
social brasileira que ihe dá destaque em
todo o mundo - não seja objeto de modifica-
cCo no sentido da sun supressCo, mas que se
dê aos juizes classistas aquele tratamento
que o Supremo Tribunal julgar necessário
Para ajustá-los aos objetivos dos mecanismos
novos que a reforma propöe Para o rendi-
mento necessário ao atendimento das necessi-
(ladles populares.

Esta causa, penso ser uma causa popular
em prirneiro lugar; popular no sentido exato,
ama causa em que o povo participa porque
em razöes Para participar, tern direito de
participar e porque Os resultados da sua par-
ticipacao recomenclam a sua permanCncia.

E urna causa dc todos os partidos, prin-
cipalinente do partido do Governo; é uma
causa Para todos os governos, quaisquer que
sejarn as suas origens, pelas razöeS já anun-
clad as.

CONGRATULAcOES COM 0 SR. SECRETARIO
1)0 TBABALHO E AçAO SOCIAL

() SR. DEPUTADO HAROLDO LOPES
Sr. P1rsi(iente e Srs. Deputados, urna das
grandes preocupacoes do mundo atual é o
bcm-estar social do seu povo. Ainda recen-
tcmentc, corn recursos próprios, tivemos a
oportunidade de visitar vários paises do con-
tincnte europcu e asiático. Tivemos sempre
pi-c-sente a preocupacão de observar a vida
daqueles povos c podemos hoje falar (las Con-
(-lusues que tirarnos daquela via.-em.

Par urn lacio, nós nos sentirnos otimistas
quano ao desenvoivimento do Brash; quanto
ao aurnento (10 produto interno bruto; quanto
io aurnento da renda per capita e quanto a
inicnsa riqueza inexplorada no Brasil, que
nos garantern, em futuro próximo, urn lugar
rntrc as primeiras naçSes do mundo. Alas,
por outro lado, Sr. Presidente, quando obser-
vamos o laclo social, sentimo-nos tristes e de-
soia(los e poderiarnos dizer mesmo que nos
scntirnos pessimistas em relação no problema
social que ora enfrentamos no Pals. Não
rncontramos, em nenhuma cidade que percor-
remos, o inenor ahandonado pelas vms pd-
blicas on o menor dormindo debaixo de mar-
quises; nSo encontrarnos velhos e mendigos
csinolando a caridade pdblica; não encontra-
coos, tainbérn, as intermináveis filas nos am-
hulatOrios e centros medicos; e não encon-
ti-amos. Sr. Presidente, as filas do papel, o
clue é hoje uma particularidade em alguns
institutos de previdência social: tim-se a fun
publica, inns passa-se a fun do papel, quando
se marca a consuita corn dois, três ou ate
quatro meses de prazo.
E bern verdade, Sr. Presidente, e, ainda,

recenternente, durante o 11.1 Congresso Na-
ejonal de Vereadores, realizado em Belérn do
Parã, pudernos ouvir as palavras claras do
eniinente Senador Franco Montoro, aquele
ilustre homern do Congresso Nacional, que fez
urn estudo e uma conferência cm que faiou
hem claro sobre a poiltica social, oportuni-
(ladle em que esclareceu que 0 aumento do
produto interno bruto, o aumento da renda
per capita são apenas indicadores parciais
do desenvolvimento de urna nacão e que, na
verdade, enquanto o Estado enrmqueceu em
dez anos 565c, também é verdade que o salá-
rio minimo decresceu nesses dez anos 55%.
Veja V. Exa., Sr. Presidente, enquanto

• Estado enriqueceu 56 vezes, o trahaihador,
• assalariado, aquele que é a razão fundamen-
tal (To desenvolvirnento do nosso Pals, empo-

breccu 56 vezes. 0 estado social, este sirn, é
que é o yerdadeiro indicador do desenvolvi-
rncnto de urna nacao.
So acreditamos, Sr. Presidente, no de-

envo1vimt0 prático, no desenvolvirnento
real, quando o estado social se desenvolve
nas meSmas proporcOeS em que se desenvoive
o pocler ecOflômicO.
Poderia mfleSrno afirmar a V. Exa., Sr.

presidente, que 05 teirins que ternos trazido
a esta Casa vein ao encontro dagrande preo-
cupacão do povo europeu, que e o bem-estar
social do povo; e pocleria tambérn afirmar
que é nil prática - C não corn verbalisrnos -
que se conhecem aqueles qne estão realmente
interessadlos no desenvolvirnento social do
nosso povo.
Gostaria de aproveitar esta oportunidade,

Para dizer do nosso contentarnento e da
visita que fizemos, ainda segunda-feira, a Sc-
cretaria do Trahalho e Acão Social. Pela
primeira vez, durante cinco anos do nosso
mandlato, cornparecemos a urna Secretaria do
Estado, comparecemos por livre e espontânea
yontade, logicamente convidados por sen ti-
tular, Dr. Mario Assail. Comparecemos não
apenas conio hornem din oposicão, mas corn-
parecernd)S pela obrigação de homem pdblico,
porqUe (lurante o rnês de juiho trouxernos a
esta Casa urn assunto que foi debatido: o pro-
biema cia assistCncia a mae solteira. Aqui
tivemos a colaboração do ilustre colega, Dc-
putadlo Dalton Canabrava, e procurarnos, na
Comnissão (IC Sadde e Acão Social, reunir Os
principaiS responsaveis pelo setor social, no
que itiz respeito a assisténcia e amparo a
mae soltcira. Conseguirnos, em uma reunião
ila Comnissão dc Sadde, congregar urn grupo
de pessoas também interessaclas e cuja res-
ponsabilidade Ihes era obrigada peios cargos
que ocupavam. Diante desta reunião, fize-
mos ver ciaro a necessidade de urn amparo
do pocler pUblico e do própria sociedade, Para
reabrir as casas de assistência a mae solteira,
que estavam na iminência de fecharnento.
Tinhamos, em Belo Horizonte, a Casa Transi-
tória e, em Juiz de Fora, a Casa Santa Monica.

- Por incrivel que pareca, na Casa Santa
Monica, cujo Presidente é o Prof. Justino, que
tivemos o prazer de conhecer, foram atendi-
das mil parturientes e mil recém-nascidos,
scm que tivesse havido nenhum óbito entre
des.

Veja V. Exa., Sr. Presidente - que é urn
dos prmncipais representantes de Juiz de Fora,
e tambern os ilustres Deputados Sérgio Olavo
Costa e Amilcar Padovani - que o Presidente
da Casa Santa MOnica e urn pequeno gr-upo de
abnegados sustentavarn, a duras pcnas, aquela
casa, c'ue grandles beneficios trouxe as pes-
soas necessitadas de Juiz de Fora.

Não sci, Sr. Presidente, se foi a nossa
fala ou o nosso trahalho, mas isso pouco
linporta; o fato é que encontramos desta vez,
por parte do poder pübiico e do ilustre Se-
cretario do Trabaiho e Acao Social, a sensibili-
dade Para que pudesse, num tempo hébil e de
uma maneira prética, fazer os convênios Para
0 auxIlio financeiro a estas entidades. A
Santa Monica e a Santa Cruz, de Juiz de

Fora, a ColmCia e a Casa TransitOria, de Belo
Horizonte, são quatro entidades nossas, pra-
ticamente orientadas pelo esforço de seus
sOcios e de seas abnegados dirigentes. Hoje,
graças a atitude heróica do nosso colega
Mario Assail, já voitaram a brilhar novas es-
peranças Para o funcionamento desta casas.

Participarnos, corno dissernos antes, de
um convênio e ficamos alegres pelas rnedidas
irnecliatas tomadas pela Secretaria do Trabaiho
c Ação Social, medidas pioneiras, porque, ate
entSo, ncnhnrn Secretãrio, no que diz respeito
a acSo social, pôde on quis participar de uma
ajU(la efetiva a estas entidades assistenciais.
Havia, sun, vários setores do Estado que par-
ticipavam apenas corn o dnvio die parturien-
tes e indigentes a estas casas - principal-
mncntc a Casa Transitória - mas não sabiam
(lilC ems já estavarn praticarnente desfalecidas
par falta die redursos financeiros.Agoma, peia
primneira vez, a Secretaria do Trabalho e Acão
Social participa de urn auxilio financeiro a
cstas casas.

Quero, neste niomento, relembrar a V.
Exa. que o rnaior indicador, o principal in-
(lica(lor (10 desenvolvirnento de urna nacão
o hem-estar social de seu povo. Queremos
congratular-nos corn o Sr. Secretarho (10 Tra-
bailmo e Acão Social por participar do pro-
blcma da mae soitcira; congratular-nos pela
maneima prãtica corn que fez realizar Os con-
vCnios, dois rneses após havermos tratado,
nesta Casa, deste probierna, e pelo apoio que
S. Exa. tern clado a Casa Transitória, ha tanto
tempo desamparada.

Portanto, ficam nos anais desta Casa as
palavmas de um deputado da oposicão, con-
gratulando-sc corn o Sr. Secretário do Traba-
1110 e Ação Social, porque, na verdade, não
SOflIOS (iepUta(ld)S apenas Para Criticar o Go-
VdiflO. Desejamos aqui estar, quantas vezes
forrn nccessárias, Para participar das coisas
icais e dtcis, dos dlecisoes quc venham bene-
ficiar a nossa comunidade.

Exposiço sobre a Proposta Orçamentiiria

para o ExercIcio Financeiro de 1976

0 SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - De conformidade corn o que
ciispOe o art. 288, combinado corn os itens 13
e 19 (10 inciso 5.° do Regimento Interno., esta
reunião é transformada em especial, a fim
de receber S. Exa., o Sr. Secretãrio de Estado
Para Assuntos de Planejamento e Coordena-
cão-Gerai, qne fará exposicão sobre a pro-
pasta orçarnentãria Para o exercicio financei-
ro (Ic 1976.

A Mesa nomeia os Srs. Deputados Carlos
Eloy e Emilio Haddad Para, cm cornissão,
intro(luzirem no recinto do plenário S. Exa.,
o Sr. Secretário.

A Presidência convida o Dr. Paulo Camilo
de Oliveira Pena, DD. Secretário de Estado
Para Assuntos de Planejarnento e Coordena-
ção-Geral, a tomar assento a Mesa.

Tern a palavra o Sr. Deputado Emilio
Haddad.
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O SR. I)EPUTADO EMILIO HADDAD -
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Exmo. Sr.
Sccrctário Paulo Carnilo, Srs. Assessores. Na
sexta-feira, já ao final cia tarcie, recebia o Sr.
Presdentc (lesta Casa a proposta orcarnentá-
na para 1976. Naquela oportunidacle, S. Exa.
formulou convite ao Sr. Secretário Paulo Ca-
nub, a fini de que viesse ate este plenário,
Para, de viva voz, dar conhecimento ao povo
Iniruciro, através dos Srs. Deputados, cia pro-
posta orçamcntéria apresentada pelo Governo
Para a ano de 1976.

Dentro do regime do hipartidarismo, que
a \atao esta atravessando no momento, o
MDB é o partido cia oposição. E é como tal
quo (leve analisar os atos do Governo. N5o
podcrnos, Sr. Secretário, fazer nenhum pre-
ju1aincnto (Ia proposta orçarnentária, pois,
se assinu procedessemos, estariarnos cometen-
(10 unta hvandade, uma vez que não tivemos
sequer a oportunidacle de exarninar o
(IC (' 111fl C fl to

I)entio deste espirito quc norteia o nosso
partido, nio abrirnos inito, em hipótese algu-
ma. (to nosso direito de critica, crltica COflS-
trutiva, quo C tambCrn voltada Para os altos
jut (FCSSCs tie Minas Gerais

Tenho a certeza de que os nossos deputa-
dos, nas comissoes tCcnicas desta Casa. irão
estudar, detaihadarnente, todo 0 problema,
Par-.1 ofcreecr a critha quo o MDB julgar con-
yen jente e necessarla aos interesses de Minas
Gerais. fenlio a certeza. tambéni, (Ic que, se
liouver nccessida(le, 0 partido convocará a
presença do Sr. Sec retério. pat-a, entio, aprc-
scntar as crIticas quo porventura pudermos
otcrecer, e ele saberá acatar as sugestöes quo
o partido possa vir a dar, contribuindo Para
meihorar a proposta orçamentária Para 1976.

Dc qualquer forma, considero salutar pa-
ra o P0(1cc Lcgislativo a presenca do Secre-
tario do Planejarnento nesta Casa, porque,
tendo as linhas gcrais, as COnotaçOes (Ia pro-
posta orcamtntãria quando exarninarmos a
itlesina (0111 mais cuidado, scm dñvida algu-
lila ja tereuiios conhecimento do pensamen-
to do Governo a respeito de tao dificil assun-
to. Eu acho que tudo o mais quo Sc discute
ilcsta Casa, cm ternios (be projetos de emen-
das que Sao oferecidas aos projetos, é uma
sintese, Urn apanhado (10 próprio Orcamento.
pots nada Sc pode fazer ncste sentido, sein
que esteja previsto na receita e despesa do
Estado.

Nós esperarnos apenas que seja urna pro-
posta real, unia proposta dentro da realidade
do Estado, e não uma proposta fora da Ca-
pacidade atual de Minas Gerais. Todos nós,
seja a oposiçäo, seja o Governo, desejarnos
quo 0 Estado de Minas Gerais seja urn dos
mats ricos e desenvolvjdos cia Uniito. Gosta-
riarnos que o nosso Estado desse oportunida-
(IC de emprego a todos os sons filhos, Para que
des não tivessern necessidade alguma de pro-
curar colocaçöes em outros Estados. Gostaria-
mos que o Orçarnento fosse tao elevado, que
pU(leSse cobrir todas as imensas despesas
deste Estado; que pudesse dar vencimcntos
condignos ao seu funcionalismo, pois sabe-
mos que quase 20 mil funcionários da admi-

nistraçCo direta ainda recebern menos que
o salário minimo, quando sabemos que o sa-
lario rnInimo näo é o mInimo necessário Para
o ser hurnano viver corn dignidade e de-
cencia.

SCo inCrncros os problernas que analisa-
mos (Ic marten-a gcral, mas também compreen-
(leiflos as (lificuldades que o Governo estã
atravessando, 0 lcgado recebido do Governo
passado, Os coinprornissos assurnidos por aque-
Ia administracéo, que vilo reperdurtir neste e
nos futuros overnos, inclusive no dc 1978,
quan(bo esperamos quo o MDB assuma o poder.

Aifl(la ontein, recehj resposta a urn pe-
tlido de inforrnaçöcs formulado pcla banca-
cia (10 MI)B, sobre a verdadeira situacCo fi-
nauccira do Estado. 0 Sr. SccretCrio da Fa-
zcnda, como nio podei-ia deixar de 5cr, deu
urna resposta honesta, franca e Teal. Assim,
tcrnos que encarar o Orcamcnto dcntro da
realidade, c m5o podernos fazer urn Orçamen-
to utópico.

Dc qualquer maneira, Sr. Secretário a
hancada do MDB faz uma saudação ib prc-
scaca de V. Exa. nesta Casa A bancada do
MDE conliece bern V. Exa., a sua experiência
no trato coin a coisa pCblica, a sericdade corn
que conduz os flegó(iOs afeitos cspecifica-
nientc a Secietaria que tao bern clirige nesse
itinmento. Formulo a V. Exa. sinceros votos
dc felicidade, assirn corno ao Governador Au-
reliano Chaves. Jib disse, em apartc a discurso
Ic colcga, cjue no adotamos a tese "quanto
pior o Governo, meihor Para nós". Queremos
quo 0 Governo tenha êxito e scja feliz na
con(luçibo dos negócios do Estado; que tenha
coin os outros poderes urn relacionamento
itarrnônico; (Tue respeite a independCncia
desses outros podcres. Dentro dessa visa-o.
C (mc encararnos o exercicio cia nossa ativi-
lade coilno parlarnentares nesta Casa.

Fia, portanto, a nossa pabavra e a nossa
ixpcctativa corn relacéo a cxposicäo quc V.
Exa. val fazer e ao estudo, que a bancada vai
proceder, cia proposta orçarnentária Para 1976.

Podern estar certos V. Exa. e o Sr. Go-
vernador (IC que varnos oferecer a nossa cr1-
tica, mas, repito mais uma vez, ñnica e cx-
clusivamente voltada Para os rnais altos in-
tercsses (10 Estado de Minas Gerais.

O SR. PRESIDENTE (DEPTJTADO JOAO
FEIRAZ) -- Corn a palavra o nobre Deputa-
do Carlos Elov.

O SR. 1)EPUTADO CARLOS ELOY
Sr. Presidente, Deputado João Ferraz; Sr.
Sccretério (10 Pbanejamento, Prof. Paulo Ca-
inilo (IC Oliveira Pena; Srs. Deputados. A
prcsenra de V. Exa., Sr. Secretário, hoje,
nesta Casa, corn a finalidade de expor ao povo
mineiro, através de seus representantes, as
novas coordenadas que orientarão a organi-
zaçéo do Orçamento do Estado Para o ano
dc 1976, constituj Para nós urn fato auspi-
c ioso.

0 Governador Aureliano Chaves, dentro
de sua nova sistemCtica administrativa, pro-

curand?' como vern fazendo, dar urna tonali-
dade asua adrninistracão, marcada sobre-
tudo pelos fenômenos sociais, tern na pessoa
de V. Exa. urn dos seus rnais fiéjs e leais

o SCU passado de homern pñblico no
ó o credenCia Para 0 eXercicto da Secreta-
na (10 Planejarnento, mas, sobretudo, concede
a esta importante Pasta do Governo de Minas
nova (Imlensao, pois V. Exa. representa urna
das grandes afirrnaçocs politicas da nova ge-
racibo. 0 certo é qUe o Govcrnador Aureijano
Chaves, quan(IO 0 dOflVOdOU Para este impor-
tante setor cia administraçao pñhlica, teve em
vista, principairnente, as qualidades afirmati-
vas qUe exorflafll a pci'sonaliclade de V. Exa.,
trazendo, conseqcnteinente, novo iinpulso,
novo ânimo, novas aspiraçöes C Secretaria
do Pianejamento de Minas, dando-lhe atravCs
da execucCo de urn sisterna adrnjnistratjvo
moderno, perfeitainente coordenado corn a
Secretaria do Planejarnento da Presidência cia
RepibbliCa, urna nova sistemCtjca nCo so na
elaboraciio orçamcntCria, rnas, tambérn, na
eXCCUcão (10 Orçainento (10 Estado (IC Minas
Gerais.

E preciso que se rcssalte, Srs. Deputados,
quo. através da nova sistemCtica introduzjda
pela Secretaria do Planejaniento dc Minas
Gerais, vem o Governador do Estado obter
'norjne soma de econornia corn a execuçiio
do Orçamento do corrente ano.

Novos niCtodos em processo de fiscaliza-
cCo, novos rnCtidos e processos de uma per-
feita verificaçCo dos gastos necessCnjos a
execut'ao orcanicntCrja foram introcluzjdos
pela gestCo Paulo Carnilo (be Oliveira Pena,

0 irnportante, Sr. Presidente e Srs. Dc-
putados, Para urn Estado como Minas Gerais.,
que lUta através (Jos esforços do Governador
Aureliano Chaves, Para a realizaqao do major
nibmero de obras pñhlicas possIveis e, tarn-bern, Para execucCo de urn piano social de
governo que possa atencler nos anseios e as-
piraçOes do povç mineiro, é que Os mCtodos
e os proccssos cia Secrctarja do Planejamen-
to, responsCveis pcla ciaboracCo e execuçao
orcamentarja em nosso Estado, se acharn cm
plena exccucao, Para atendei' a urn grancie
nibmero de serviços pübiicos, necessCrjos
execuçao do Piano de Obras do Governo.
0 Sr. Paulo Caniibo de Oliveira Pena,

Para nos que representamos a Iideranca do
Govern0 c cia ARENA ncsta Casa, tern 0grands mCrito da sua atuaçao C frente cia
Seretarja do Planejarnento na coiocacfio de
seus órgibos ein contato corn os diversos Se-
lords da adniinistraçao páhlica, Para quo pOsSa
realmente avaPar, corn justiça e eritério, a

e a poiitica cia execuçCo e eiaboraço
do Orcarncnto de Minas Gerais.

Portanto, Sr. SecretCrio, é corn grande
satisfacao quc Os deputailos da ARENA e,estou certo, toda a Casa, neste instante, rece-
bern V. Exa., dancjo dernonstraçao de que 0
Govern0 Aureliano Chaves, através da Secre-
lana do Plancjamento - nCo so pelo sisternade Comunicacco de son titular, rnas, sobretudo,dos diversos Orgos que compôern a sua Pasta
Vein dando a toda Minas Gerais urna de-

rnonstracCo de que este Governo tornou novos
rumos, adotou novos métodos e processos de
I tahaiho c acibo a(lrninistratjva.

E, pois, Sr. SecretCrio, em norne da Allan-
ca Renovadora Nacional que aqui nos encon-
tramos Para (lirigir esta breve e rCpida sau-
daçfio a V. Exa., na certeza de que poderia-
inos, ainda, discorrer sobre os processos me-
ditos que V. Exa. adotou a frente da Secre-
taria do Planejamento, atravCs de uma pro-
funcla e completa organizacibo nCo so do pla-
nejamento geral do Estado, mas, sobretudo,
(to sisterna de atuaçCo clessa importante Pasta
do Governo rninejro.

Estarnos ansiosos Para ouvir V. Exa., que
(lana é Casa conhecjmento cia nova filosofia
orcarnentCrju do Governo Aureliano Chaves,
executatla através cia sua inteligência e de
suas rnCos hCheis. Nós da ARENA, Sr. Se-
(l'etCrio, acreditamos cada vez rnais no fu-
turo do Govemno Aureliano Chaves, quando
In rncns dc sua categoria, de seu tempera-
mcnto C die sua inteligência se dispöem a co-
Iahoi'ar corn seu Govcrno e corn o povo rni-
neiro.

0 SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FRRAZ) Corn a palavra S. Exa., o Sr.
S crctarjo Ic Estado Para Assuntos de Pla-
nejamento e Coordenaçao-Geral, Dr. Paulo
C.miIo dc Oliveira Pena, a fim de fazer sua
cxposic5o a respeito da proposta orcamcntCria
pam o exercjcio financeiro de 1976.

O SR. SECRETARIO PAULO CAMILO DE
0l.IVEIRA PENA -- Sr. Deputaclo JoCo Ferraz,
senhores componentes cia Mesa e Srs. Depu-
ta(los , Agracicço, inicialmente, as gencrosas
palavnas de sauclaçao dos lideres do MDB,
l)rputado Emilio Haddad, e cia ARENA, Dc-
putado Carlos Eloy, que, certarncnte, signi-
ficarCo novos estImulos Para que on possa
'lcdicai-me, ainda mais, ao serviço do Go-
verno e do povo do nosso Estado.

Quero quo a rninha prcsença nesta As-
sernbléia Legislatjva tenha o significado de ho-
menagein aos Srs. Deputados, de reconhecj
mento C cxprcssiva contribuiçao que o politi-
co vem ofere(cndo - no decorrer de nossa
história - ao processo de aperfejcoamento
(Ia convivCncja dos rnineiros, ao desenvol-
viniento cconômjco e social do Estado, C co-
laboracäo de Minas no sentido do engrande-
ciiflcnto (10 Pals.

ConstituirC sempre urn objetivo da poll-
tica e, portanto, do politico, a essência de
tuclo aquibo que so procura conquistar Para
a comnuniclade, na permanente preodupaçCo
l)oiltjca dc assegurar meihores e mais efi-
cicntes condiçöcs da promocCo social do
luomem.

Nessa procura incessante e permanente-
mentc irrealizada on inacabada, estarnos todos
crnpenhados, na medida em que a responsa-
hilidacle entregue a aiguns, aos bIderes, aos
escoihidos, aos eleitos, os transforma em de-
positCnios politicos de esperanças, que devem
ser legitimamente alirnentadas Para que se
transformern em idéias-força, que facilitem a
participaço de todos, on do maior rnbmero,
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na aceleracão de acöes destinadas a contribuir
para a satisfação efetiva das aspiracöes po-
pulares.

No murido conternporâfleO, a poiltica es-
tende cada vez mais o alcance da repercus-
são (IC suas derisöes, que são ampliadas em
dimensöes novas, elevando ao nIvel de sua
competencia a escoiha programada da pro-
dução c o critério da distribuicão dos hens,
a orientacão dos caminhos a serem percorri-
(los pam o encontro da prosperidade e do
bem-estar social, decidindo sobre oatendi-
mento das rndltiplas e complexas exigênciaS
do povo.

Na conccpcão moderna, a ação planeja-
dora, em cualquer dos nIveiS em que Sc cob-
que, (Icve imperioSamente refletir a dinãmica
(10 tempo, situando-se no homern a sua pers-
pectiva major.

Ao eleger o planejarnerito cientifico para
a conducao a(lcquada das coisas do Estado
de Minas Gerais, o Govcrno Aureliano Chaves,
encarando determinada e conscientefllefltc Os
ilesafios da época, lançou-se a urna opcão de
implicaçoes n5o apeflaS históricas, mas fun-
damentalrnente filosoicas, •jd quc enraizadas
cm valores éticos.

As transforrnacöcs operadas no mUfl(lO
pela rcvolução tccnológiCa, se significativas
(IC urn lado, por outro estreitando as frontes-
ras fIsicas pela comunicacibo e sofisticando
os hãbitos de consumo nas grandes socieda-
des, ainda não se capacitaram a oferecer no
homem urna resposta objetiva as suas expec-
[ativas e ansiedades. Persistem Os bolsöes de
pobi'eza absoluta que atingern parcelas signi-
ficativas da população mundial, e a ignorân-
CIa ainda constitui obstáculo a uma avaliacao
<Ia jinuortância (IC conquistaS cientificas. E
surgem osgrandes dilernas: depois de levar
mais (IC urn sédulo para substituir o carvão
pelo petrólco como fonte básica de energia,
0 hornein terá que encontrar uma nova alter-
nativa para assegurar a continuidade dos sis-
ternas prO(IUtiVOs nos próximos 30 anos, quan-
(10 SC prevê a exaustäo das reservas petroli-
feras rnun(liaiS .Ao embalo da crise que sc
configura no campo mineral, coloca-se tarn-
hem em perspcctiva o fantasma da devas-
tacibo florestal, corn o pernicioso séquito de
suns repercussoes na degeneracão do meio
ambiente c no conseqüente aviltamento da
civalidade de vida.

No Japão, não é hoje a inddstria do aço
nem OS rarnos manufatureiros convencionais
que aprescntam maior ritmo de expansão,
mas a emergente indüstria de equiparnentos
antipolUi(lOrCS, refletindo a crescente preocu-
pação corn a nova postura do homem nas
ociedades industrializadas.

Esta conjuntura dc expectativas e apreen-
sOcs tern exigido dos Estados uma reciclagem
profunda na elahoracão de seus pianos de
overno: o "clesenvolvimentiSmO" passou a
significar urna abstração semântica, cedendo
lugar, na nova ordem de valores, ao "desen-
volvirnento, corno expressão de polIticas so-
clo-econonucas e culturais integradas.

0 Brasil, consciente da importante con-
tribuição que o mundo the reserva no hábil
atendimento de uma extensa gama de necessi-
dades, vem procurando adequar-se aos recla-
mos dos novos tempos. 0 acordo nuclear, re-
centcmente assinado coin 	Alemanha Oci-
dental	 afirmacão de uma politica sobera-
na que the permitirá, a rnédio prazo, desen-
volver urn conjunto de projetos nucleares
ti'aduz essa preocupacão. A prioridade agora
conferida pelo Governo ao programa ferro-
viário tambérn constitui urn indicador da
segurança coin que o Brasil se lança na pers-
pectiva, que jA SC pronuncia, da substituicão
(10 veiculo automotor pebo trem eletrificado
no transporte de massas e de cargas a curtas,
medias c longas distâncias.
No campo social, o realinhamento do

Brasil a urna nova realidade comeca a se
fazcr sentir na crista de uma série de pro-
gramas destinados a fortalecer as estruturas
previ(lenciãrias para o atendimento da cres-
ccnte (lernanda (10 setor sañde, na criacao
(IC mecanismos rcdistribuidores da rcnda e
na implcmentacäo de várias iniciativas que
visain a siinplificar os ineios de acesso aos
instrumentos do ensino c da cultura nos seus
(lifcrentcs nivcis e graus. A determinacao
de equilibrar o social ao econOmico, de resto,
(sta expressa no rccente pronunciamento (10
Pt'csidcnte Ernesto Geisel a Nacão, quando
SUJ Excclência atribuiu significado substan-
('ialmcntc mais abrangcnte ao processo na-
cional (IC clistcnsão

Ao Governo Aureliano Chaves, na imple-
inentacibo (IC medidas de modernizacäo c ra-
ionalizaçao do setor pObbico, adotada nos
(10's dltimos periodos governamentaiS, cob-
caram-sc pelo menos três desafios básicos: a
adequaçao inst itucional do setor pliblico as
exfgéncias de urn n000 modeqo histórico, a
jiecessidade dc rnwiter coritinuas as taxas de
crescirneitlo do produto em face das odver-
sidades do con juntura in lernacional; a impo-
sicdo, cristalizada nurn con junto intenso e
perceptii'el (Ic teiisOes, c/c prornover a cori'e-
edo dos qritantes desniveis regionais, atrovés
de urna dislribuicdo rnais justa e harmonica
(Jos inVestilflcfltOS no espacO territorial mi-
neiro.
A firme dcterrninacao (10 Governador,

de encarar csses problemas básicos e situar-se
ao nivel de tais expectativaS cstã consubs-
tanciada no documento Diretrizes BOsicas do
II Piano Mineiro c/c Desenvolvirnento Econo-
niico e Social -- PMDES, que define medidas
(IC natureza adrninistratjva, econOmica e so-
cial para dar suportc a acSo (10 Governo.
0 primeiro passo para irnpor sintoflia

entre 0 aparclho instituciofl'al e as exigências
(10 novo modelo histórico foi dado atraveS
(10 Decreto n.° 17.113, de 22 de abril do con
i'cnte ano, que fixa novas normas de conduta
para as divcrsos órgSos da administracao
centralizada e (lescentralizada e aperfeicoa 

OS

sistemas operacioflaiS nas vãrias esferas do
adrninistracibo puibiica estadual. Procedcu-se,
corn o mesmo decreto, 5. transforrnacao do
Conseiho Estadual do Desenvolvimento na
atual Secretaria do Plancjamento e Coorde
naçSo-Geral - SEPLAN, cujas finalidadeS

lc'caiS bSsiCaS são as de operar o Sistema Es-
ta'ival de Planejamento na elaboracão, execu-
ção, cool' lulção e contiole de pianos, pro-
gramas C projetos regionais e setoriais. Sirnul-
taneam te, a fim de consagrar principios me-
0dob60c0s do Governo Federal, transferiu-se
(la Secretaria da Fazenda para a Secretaria
do planejaflhento e CoordenacSo-Geral a Dire-
toria do Orcarnento. Para dar maior flexibi-
lidade e agilidade as decisdes de caráter or-
çamentamol foi criada a Junta de Politica C
Progr'amacao Orcarnentária na estrutura cia
Secretafla (10 Planejamento.

No tocante ao conjunto de medidas que
se sugerem a continuidade do ritmo de cres-
ciincnto do produto, depara o Estado, de ime-
<Iiato, corn 0 problema que a humildade nos
iinpde proclamar no cstágio atual (Ic desen-
volvirnento da econornia de Minas, dificilmen-
te será viãvel a geracibo interna de volume
de poupaflca necesSibrio, a manutencSo dos
elevados niveis (Ic crescimento do produto
per capita.

A evi(lêflcia desse fato serve para real-
car a importâflCia do desempenho que se re-
serva ao empresariado, ao Governo e a seus
agcntcS (la administração direta e indireta,
principalmente através cia forinulação depro-

-c projetos realistas que possarn via-
hilizar o afluxo (IC recursos externos, nacio-
nais e internacionais, indispensáveis a corn-
plcmentacão (10 csforço interno (le poupança.

Vale dizer, nesse sentido, que mesmo
rcspondendo par 16110 da demanda global,
e participando, diretamente, coin

 30% pam a formação bruta de ca-
pital fixo, além dos subsidios destinados ii
formaçdo dc recursos hurnanos, o papel re-
servado ao Govcrno no próximo quadriênio
transcende ao aspecto quantitativo, para real-
car o enfoque qualitativo coino pedra dc to-
que do processo de desenvolvimento.

Dc acor(Io corn 0 II PND, o cresciinento
(10 PIB (Ia cconornia nacional, no periodo
1975/1979, clevcrá alcançar taxas inferiores
a 10% a.a.

Isto Se del-c, cm parte., aos reflexos da
retraçibo mundial nas naçdes desenvolvidas
e a fatores como a plena c'apacidade já alcan-
cada pclo nosso sisteina industrial, além de
problemas corn a crise de energia, a escassez
de matérias-prirnas e scus efeitos sobre o ha-
lanço de pagamentos.

Por outro lado, as metas estahelecidas pelo
II PMDES para a periodo 1975/1979 regis-
tram urn crescjmento rnddio do PIB de Minas
Gerais (preços constantes de 1974) de 10,7%
a.a. contra 9,85, a.a. no perIodo 1970/1974,
o que corresponde a acentuada aceleraçSo do
crescimento

Como a II PND prevê para 1975/1979
urna taxa de formaçao bruta de capital fixo
(IC 25% a.a. do PIB, Minas Gerais terS quc
superar esta taxa de capitalizacSo par lo-
grar a aceleraçSo do PIB previsto para 0
period0 mencionado

Assim, o esforço de poupança CXigirS
recursos (Ia ordem de 18,3 bilhdes de cruzei-
ros em 1976; de 20,2 bilhdes em 1977; de 24,8

bilhdes em 1978. 0 que dá urn total de recur-
sos de 85,8 bilhdes de cruzeiros no perlodo
de 1976/1979, inclusive. 0 Orçamento de Ca-
pital (10 Estado para 1976 - 4,6 bilhdes -
atende a 25,5% daquebe valor., devendo sua
participação ascender a mais de 5017o ao se-
rem incorporados os recursos próprios das
empresas de economia mista e do BDMG.

A politica financeira e orçamentSria para
1976 jã incorpora medidas para adequar-se
a cssa nova i'ealidade. Dentre essas medidas
ganharn major destaque:

1) consolidacão da técnica de planeja-
lncnto como forma de racionalizar a ação go-
vernarnental: ao contrário dos anos anterio-
ri's. civando a preocupação básica girava em
torno da tribo(lia receita-despesa-divida pñ-
blica, a politica financeira e o orcamento
perdern agora o caráter isolado, vinculando-se
as mctas (Ic uma polItica econômica e social
maior c ibs estratégias de médio e longo prazo,
a serem materializadas através dos orcamen-
((5 plurianuais de investimentos;

2) contençSo dos gastos correntes e cx-
pan sito (Ia receita, através da inodernizaçSo
(Ia maquina arrecadadora; expansão do uni-
verso de contribuintes e diminuiçao da evasão;

3) ajuste do esquelna de endividamen-
to aos lirnites estabelecidos pelo Governo Fe-
decal, inantendo-se Os seus valores dentro da
Ironteira dos custos de oportunidade das in-
vcisdc's publicas;

4) alocaçSo cresccnte de recursos aos
setoi'cs sociais, especialmente no campo da
saude, trahaiho, educaçibo e amparo ao me-
noi• a ban (Iona do, (lentro de progi'amas rea-
S.

AlSiii dos progranias especificos (la ad-
Jiiinistraçao dii'eta e indireta, o Governo de
Minas (baa ênfasc ii atuaçSo dos agentes Ii-
Ilailceiras intog rados ao sistema de captaçSo
de Poupanca (BEMGE, CREDIREAL, Caixa
L('anoiiii('( e BDMG), possil)ilitando-lhes o
illaxllflO (IC cficiênria no clesempcnho de suas
funcOcs

Papel especial ati'ibui-se ao BDMG, prin-
cipal agente financeiro da formação de capi-
tal fixo da economia estadual. Sua partici-
j)Içao na oferta de recursos pal-a investimen-
los (Icvera ascender a 23% da poupança re-
qucrida Assim, conforrne jS se disse., o BDMG
U acbniinisti'aç'iio (lireta/indireta deverão

p'i'fazci' rflns (le 50% cia oferta prevista de
lc(ursos pal'a efetivar o montante de pou-
pança neccssSria a consecuçibo das metas de
crescimento

A clahoração c execuçSo de prograrnas
('stratégicos setoriais e regionais representa
outro importante instrumento que o Governo
Aureliano Chaves se propde a jntroduzir no
nle('anismo dc aceleraçSo do crescimento eco-
nOmico estadual. Coin objetiva-se con-
centrar a acão governamental em setores e
regides cansiderados prioritSrios em face do
cstãdio de clesenvolvimento alcancado, do re-
sultado perseguido e da seqüência de decisdes
que se consiclera apropria(la para maximizar
tal impacto no espaço econômico.
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Coin ao se afirrnar que a econo-
mia mineira vern apresentando born desern-
penho - taxa media superior a media do
Pals - nao se pode deixar de frisar que três
regiöes -- a Metalñrgica, a do Sul e a do
Triângulo Mineiro - são responsáVeiS pela
geracão de 72,8% do PIB total do Estado e
que, dentre elas, apenas duas, a Metalñrgica
e a do Triângulo Mineiro, apresentararn me-
(has de crescirnento total do PIB superiores
it media estadual e aumentaram a sua parti-
cipação relativa. RestringindO-Se a estas duas
regiOes, verifica-se que a regiSo Metaldrgica
concentra 50,35) do PIB total.

Inversainente, observa-se que a regiSo do
Jequitrnhonha, area-problema do Estado, par-
ticipa coin 2,1% (10 PIB. A regiSo
(Ia Zona cia Math, em processO de (lecadncia,
passa a se constituir uma segunda area a
xiir tratamento especial.
A cxecuçao de piograillaS estratégicoS

sctoriais e.sobretudo. regionais além (Ia
integraçao vertical (Ia agroindñstria mineira
volta-se Para a correçSo desses desequili-

brios, buscan(lO hai'monizar 0 nOSSO processo
tie (lCSCflvOlV11nCflt0

1)cntro (las prioridades estabelecidas para
I t  dos desequilibrios regionals, cum-
Pre assinalar que, além dos redUrSOS ja con-
signados no Orcainento de 1976, o Governo
inantCifl negociacoeS, em fase jâ adiantada,
Para obtei recUrsOS externos a sercifl utiliza-
(los no financthnieflto (IC programas cspdifi-
cos e de fundamental iinportancia Para 0
(iescnvolvimento econOrnico do Estado.

I)entre esses prograinas destacarn-se:

a) o Prograina Integrado de i)esenvol-
virnento do Zona da Mata - PIIODEMATA,
qe prevê a realizaçao (IC investirnentos da
ordeal de Cii 1 bilhão em projetos agro-
pceUáriOS, agroindustriais e na infra-estrutu-
ra 	e econômica. 0 Banco Interarneri-
cano de ReconstrucSo e Desenvolvirnento
BIRD deverâ responder por 40010 desses
recursos;

b) o Programa de Desenvolvimeilto do
Cerrado POLOCENTRO, co

in qual o Go-
veino Federal procura proinover a integra-
cSo, ao processo produtivo, das rcgiOes do
Cerrado. Em Minas está prevista a aplica-
ção de recursoS (Ic 3 bilhöes de cruzeiros nas
Areas abrangidas por esse programa, no pe-
riodo 1975/77;

c) o Programa de DesenvolvimentO da
RegiSo Gcoeconônhica de Brasilia, que de-
vera conteinplar Minas Gerais coin cerca de
Cr$ 413 milhOes, objetivando aumentar a pro-
duçSo e a produtividade agricolas Para aten-
(1Cr, principalmente, o mercado consumidor
do Distrito Federal e inibir o fluxo migrató-
rio que demanda a Capital do Pals.

Em fase de forrnulacão encontram-se o
pIanos regionais de desenvolvirnentO do Vale
do Rio Doce, da area mineira do PolIgono da
Secas, do Vale do Jequitinhonha e do Su.
de Minas, seja Para captação de recursoS ex
ternos, seja Para discipliriar os investirnen

los ja em curso, seja Para executar nOVOS
progralnas nessas regiöes. As aplicacöes, que
representam captação externa de capital, são
lundamentais Para atingir o coeficiente de
poupanca necessário ao alcance da taxa de
crescirnento do Estado.
Dc Indole aberta e torn erninentemente

franco, as Diretrizes Bâsicas do II PMDES re-
conhecern, na análise critica em que funda-
nienta as suas proposicöcS, algumas verdades
duras cua aceitaçiio se impöc por imperativo
de reflexSo e born senso. Uma delas é a de
que, embora tenha sido acelerado o cresci-
menlo (10 produto per capita do Estado, a
renda tlorniciliar media em mais de 200 mu-
ntdipiOs inineiros, segundo o censo de 1970,
in lerior it 	salãrio minimo.

(I1i cfcito, a experiência de desenvolvi-
titento regional no Brasil c outros paises da
Aniérica Latina tern dernonstrado que politi-
cos (Ic fomenlo industrial, quando conduzidas
sentse intcgrar nurn sisterna de planejarnento
econofldco e social, podern agravar as con-
(liCOcs (1€ elflprcgo. distribuicao de renda c
tie riqueza entre OS vãrios grupos sociaiS, em-
hora possamn produzir efeitos positivos sobre
o crcscimento do produto real per capita.

Não é por outra razSo que o Governo
(je Minas, nas metas definidas pelo processo
estadual de planejamento Para Os próxirnOs
1uatro anos, confere absoluta prioridade a
consolidaç5o de urna sociedade industrial que
vcntma a contemplar prindipios rigidos dc
eqtii(Iadc.
No conjunto (le iniciativas que se ole-

mccciii il niais adequada ordenação do projeto
olin ciro (le desenvolv imento, particularmen-
Ic no tocante a consolidacão de SCU setor in-
tlustrial, em nenhum momento se pretende
(lescurar (las estreitas vinculaçOes quc se co-
locain entre a industriahzacaO, o meio am-
biente e a qualidade (IC vida, pois o desenvol-
virnento destina-se, essencialmente. a promo-
ver rnudancas que elevem a qualidade de Vida
do hornern, notadaniente a dos grupos mar-
ginalizados. incorporando-os ao procesSo ceo-
nômnicO, Como forca de trabalho e benefici-
arios do progressO.
Assim, a acão do planejamento Para o

desenvolvimento em Minas Gerais procurará
elirninar (listorçoes c estender Os benefIcios
de habitaçSo, saüde, educacão, cultura, tra-
baiho e renda a contingentes cada vez rnaio-
res do populacão. Este é urn dos grandes
objet ivos do planejamento estadual.

E bern verdade que OS efeitos perniciosos
de nina industrializacãO que., ao longo de
niuitos anos, se fez desvinculada do meio
ambiente, gerararn urna conjuntUra psicoSSo-
cial acentuadamente adversa. Entendendo, to-
davia, que o desenvolvimento tecnológico e
i t  são conquistas do homem,
procurara o Governo do Estado controlar e
minimizar os seus efeitos colatcrais negativoS
atraves (le acöes objetivas e práticas.

Incorporando Os 
avancos mais signifi-

cativos da técnica de elaboracao orcamenta-
na, 0 OrcamcntO de 1976 registra vinculoS

substancialmente estreitos coin sistema pla-
riejador e iii começa a Incorporar essa nova
filoSofia do Governo.

Fntre as alteniiçaes neic introduzidas,
ganha relevo a substancial arnpliação dos
cUrSoS destinados ao setor social, particular-
rc Ic nas esferas de atuação do Secretaria
rn,r baiho e Acão Social e da Fundaçao
tidual (10 Bem-Estar do Menor - FEBEM,
ef1etindo a disposiçSo do Governo de atacar
(IC pronto as manifestaçoes mais cronicas do
etor. Coin 	o problema do menor aban-
(10 objeto de histórica refcrencia no

mI:eiro pronunciamento do Governador do
Fstado - inclui-se entre os programas prio-
mtarios a serern realizados nos próximos qua-
to anos A partir (Ic urn profundo diagnos-
tico (las causas e efeitos da marginalidade
(10 menom. ° pograrna consagra atuaçao su-
pletiva do Estado no assistência interal aos
Inenores, estabelecenclo prioridade 	as
caflia(iaS SOCiaiS em sitiiação de subemprego
oil 	coin 	insufmcmente
tie renda.

No que (liz respeito a saude, it
 do estrutura hospitalar e assistemicial po-
Ie ser inferida pelo grau (le Concentracao tie
recursos humanos e equiparnentos (leSte setor
na Rgiao Metropolitana dc Belo Horizonte:
2 niédicos e 10 leitos contra 0.28 mediCo c 3
letos no resto (10 Estado. Para coda mil ha-
hitantes. Embora seja patente que a previ-
dência social, como principal agente funan-
ciador do sistema, esteja a arcar corn os (inus
rnaiores (be atendimento (65% dos gastos corn
samide no Pals) impöe-se da parte (10 Estado,
a adoçSo (IC uma politica consciente, clue
nSo faca do sistenia de sarmdc area residual
ou secundrja Nesse sentido, a poiltica a scm-
empreen(li(Ia pelo Sistenma Operacional de
Sailde teal corno objctivo final clevar a cx-
pectativa (IC 'ida (I:, populac5o e (listnjhuim' os
beneficios do desenvoJvimento que resull am
(Ia convergCndia dos seguinfes objetivos: re-
duzir it inorlalit fade geral ; reduzim' a mnortali-
lade unfantjj : reduzir a mortaliclacle deter-
mflinada por doenças evitávejs pela acmio pre-
ventiv,m tIjreft ; reduzim- a invmIjdez provo(:m_
(Ia por proeessos patolmigjcos que n5o permi-tern recupem'acSo total; melhorar o atendimen
to a doeneas crônicas irrecuperibveis; cxpan-dir os ser'vlcos tIe atendimento médico, bus-
cando suit 	universalizacao
No campo do ensino, tendo cm vista as

suas correlacmies fundamentals coin desen-VOlvumnent0, necai tambCm uma das preocupa-
coes basic-as do (iovem-no Para elirninar as
(Iistorcoes que predominam no setor, foram
(iefmnidas, como grandes linhas de ação: a
reorganiz0 do sistema, a fim dc que Se
obtenha it'sua racionalizacão e revitalizacSo;a valorjzaçso e permanente atualizacão dosrecurso5 huni-anos a racionalizacSo no us()de prétlios e equipamentos, além cia criteriosa
CXpaflso do rede fisica; o estuclo e execução
tie niodelos operacionais, visando ao máximorendirnento dos recursos empregados; a re-
clefmnic-ão e implantacao do sistema de super-
Visao4nspecSo; a elahoracão e implantaçao
urn proCrama dc orientacão educacional
('a CXtensão do ensino supletivo; a imple-

Os valores constantes do Orcarnento de
1976 refletern, (le urn lado, o crescimento dos
preços no perlodo 75/76 e, dc outro, urn
cnescimnent() real de 10,0010 a.a. Agregadarnen
te temos avanço de 38,6% a.a., alcancando a
cilia de 11.5 hilhOes (IC cruzeiros.

1)o lado cia receita. o 101 continua Ii-
derando o fluxo de recursos tic que o Estado
dispmic porn o financiarnento de suas ativi-
dades: cerca (IC 5,4 hilhmies de cruzeii-os.
Nob-se, tod:mvia, (lUC as transferências cia
UriiSo aprpsentam-am ligeiro avanço, passando
ii contnibuim- coin contra 17,1% em
1975. Ainda sobre o 1CM, deve-se ressaltar
( We sun aliquoto efli 1976 sofrerá reducäo de

passano de 14,5 Para 14,0 sobre as
tm'nnsacoes internas (11% interestaduajs e
13 porn o exterior) - Dcste modo, consen-
taneammiente ib filosofia do Governo de redmizir
a conga ti'ibutdria, o acréscirno real da receita
do 1CM espelha duplamente : primeiro, o cres-
itnento real do econornia, c segundo, os ga-
o hos de produtjv (lade do aparelho arrecada-

tJmnim pai'ceta dc Cmi 1 bilhão e 800 ml-
hmies tIe operaç-mies tip crédito, incluindo 540
in Ilimies j)aI'n giro da divida, cornpleta o qua-
dm do m'et'pita . Esse valor encontra-se dentro
do capa (' dade (IC endividamento do Estado,
confojiri. ilIebo(Ioiogio C critérios indicados
)c10 (ntvprno Federal.

Cu mmprt ressaltar, ainda no quadro do
Icceita, it dc rim superavit corrente
do ordmmu de Cr 322 milhOes, fruto de esfor-
(ti tic poimpamica do (iovei'no, traduzido por
cnitei'ios nigorosos no fixaçäo cia despesa
Eni tpiunos (-omparados ao Orcamento

tie 1975. c considerando apenas Os valores da
reyeia do Estado contemplados no Orcarnen-
to do adrninstraç5o direta, mais as tm'ansfe-
rcnc:as correntes c de capital (10 Governo
Federal con sit a-sc que a receita global passa
tie Cri 7,3 hillimies em 1975 porn Cr$ 10,6

em 1976 acusando urn aumento de
450% .Arecei[m tm'ihrulminia mnantCm sun par-
1 icwacibo m'elativn, con Iribuindo coin
nun it da reecho total. A alteracão
mais significativa entre os dernais itens corn-
Pi1eflt es (It neteita está nas transferCnejas
tie capital, onde Sc prevê urn aurnento (IC
107% de 1975 Para 1976. Coin a par-
ticitin eSo dessa (onto na cornposicão da re-
ceita total pOSSa (Ic 13,4% Para 19,2%.

A arrecatlnço tributária, que conti-ihui
Para a formnaç,ao tie mais de metade da re-
('Ciii) (to Estado, é, scm dmbvida, a que aprc-
scuba o major percentual nominal de cresci-
nicnto: 44,65c. Ohserva-se quc essa cifra é,
(Ic fato, substancialmente elevada, fruto de
aperfeicoamenlos introduzidos na niáquina
arrecadadora, cia entrada em funcionamento
tie novas empresas e da expansSo cia ativida-
tie cconOmica no Estado. Deve-se ressaitar,
bodavi, qUC parccla deste incremento resul-

mnentacão dos programas de assistência ao
cducand() (sadde, alimentacao, material esco-
Jar p holsas de estudos)

Os l'alores do Orcarnerijo de 1976
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La do fato de a receita orçada para 1975 Si-

uar-sC aquém dos resultados ate agora regis-

tra(l0S.

A Des peso

No Orcamento para 1976, a despesa geral
(10 Estado - administracão direta e indire-
ta - está estimada em Cr 11,5 bilhSes, cor-
respoflddfl(10 a urn crescirnentO de 48,40/o em

relacSO a cifra do OrcamefltO deste ano:

Cr$ 7,6 hilhSes.

Se extrairiilOs (lesse montante	 Cr 1115

bilhSeS	 a despesa corrente	 Cr$ 6,9 hi-

ihOes verificar-seá que a despeSa de ca-
pital, na realidade um indicador objetivO das
intencSeS governameflta' responde em gran-
(le pai'te pelo crescimeflto da despeSa geral
(10 Estado no Orcamento de 1976, (10 

qua]

passoU a particiPar cOin 40,2%, contra 38,8%
cm 1975. Estes ndrneroS refictern 0 esforcO

de invustimento que o Estado deverá empreefl
(icr no próximo exerCiCiO para consolidar os
setores mais (linamicos da ecorioflhia mineira

C acelelal 0 
crescimento dos setoreS carentes.

Cumpre assinalal, por outro lado, que

0 
(Ies(1ohrarn1to analitiCo da despesa estâ

a indicar que todos Os 
setoreS sociaiS ganha

rain posicSO de prioridade sadde, trabaihO,
assistência, prcvidCnc e educacão regiStram,
em 1976, cresciineflto superior ao da despesa
geral do Estado, situafldose acima da media
geral dos siStemas operaciOflais PartiCUlari-

zando: Os 
sistemas saiide e saneameflto, tra-

baiho, assistCncia e previdencia educacãO c
cultura experimentam acréscirnos, de 1975

para 1976, de 62,11/c, 61,51/c e 61,4%, respec-

tivamente.
Adotou-SC para 1976 nova metodologia

na fixação dos gastos ou cotas de custeiO.
Os tetos brain fixados a partir da análise di
funcaoCoflSum0 de cada unidade correspOn'
dente a execucSo orcamentâria de 1974. To
maram-Se, item a item, os elementoS da des
pesa, ao nivel de consignacãO, corrigindO-S
monetariamente, segundo Indices de preco
fornecidos pelo IPEAD/UFMG.

Assim procedendo., chegou-se ao valor do
tetos de custeio que traduzem, tão-sornente,
tendencia histórica do dispêndio, flãO incluir
do modificacöes estruturaiS nestes gastc
(novas atividades) ou fenômenoS atIpiec

(crises, etc.)

Posteriormente, após o exame global
somatório dos gastos de custeio de todos
setores cIa administracãO direta e indiret
procedeu-se a alguns reajustaiflentos, busca

40

do a correcão do desvio-padrão jndicado no
estudo da tendênCia estatistica projetada. As
correcôes não tiveram por objetivo atender
reivifl(iiCacaO ou comprOVacaO das necessida-

(ICS 
de lnaior cota; na verdade, as cotas de

custeio pleiteadas pelos diversos órgãos são
muito superiores a capacidade de financia-
mento (10 Tesouro. Assim, a fixação dos gas-
los, coino todo o Orcamento, se fez segundo
as possibilida(les e não segundo as necessi-

(jades.
Cumpre esciarecer que, no decurSo da

execUça() orcamentaria de 1976, poderão ocor-
rer correcOes nestas cotas, tudo dependendo
(10 coniportamento da receita.

A despesa corn pagamento do pessoal
ativo c inativo, inclusive encargOs soeiais,
€Iu para o corrente exercicio foi orçada em
(,,1-$ I bilhSo c 900 milhöes, deverã elevar-se
a Ci 3 hilhoes e 360 milhöes em 1976. Este

incrcnicflto de 711/c, deverã cobrir OS futuros

rcajustanientos salariais, coin residuo real pa-
ra iniplantacaO do Quadro Permanente.

() Orcarnento de Capital para 1976, con-
lorme JAindicado, está estimado em 'Cr$ 4

bthc cios 600 milhöes, não inclUifl(Io as par-
celas financiadas pelas empresas estatais e
paracstatais, destacadarnente o BDMG.

0 valor aqui expresso indica urn cresci-
mcnto de 51% sobre o exercicio corrente. A

iriclusao (10 Programa Adicional de DesenvOl-
virnento - PAD - (Cr 600 milhöcs) no orca-

liieflt() (IC capital constitUi o principal ponto
(le (liferenciacao dos orçarnentos anterioreS
I)cstinado ao financiamento de projetos prio-
ri arios in(iica(IOS nas Diretrizes do II Piano
Mineiro de Desenvolvimento, o PAD materia-
liza urn esforco inicial no sentido de tornar
inais seletivo o critério de alocacão da pou-
pança pdblica.

Finalmente, vale ressaltar que o desdo-
- brainento analitico da despesa de capital ex-

- pressa crescirnentos de 205% para a catego-
iia investimentos e de 510/c para as inversOeS

s	 financeiraS.

Seguindo orientacãO (las metas do Piano
s (IC Governo, o Programa Adicional de Desen-
a voiviinento inciuirá priori tariarndflte proictoS

-	 dos setores sociais, o que elevarã a sua par-
s ticipacSo na estrutura do dispêndio para 25,70/o
s do total do OrcamentO.

Eram essas as principais consideracöes
lo que julgamos pertinentes no momento em que

) S se consuma a elaboracão da proposta orçamefl
a, lana ilo exercIcio de 76. Estamos certos de
n- que cia expressa, de maneira harmonica, a

filosofia que preside as metas do atual Go-
vernO.

Ao encerrar, Sr. Presidente e Srs. Depu-
tados, quero agradecer a paciência corn que
me ouviram e me dispor, em qualquer opor-
tunidade que julgarem conveniente, a volta
a esta Assembléia Legislativa para os escia-
recimentos que julgarem necessários.

Ein 1.' discussão:
Muito obrigado.

n.9 126, de autonia do Sr. Deputado Ge-
0 SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO rardo Renault, que autoriza o Governo do

FERRAZ) - A Presidência felicita S. Exa., Estado a fazer doaçOes de terreno ao patri-

o Dr. Paulo Camilo de Oliveira Pena, DD. rnonio (10 Municipio de Boteihos;
SecretániO de Estado para Assuntos de Pla-	 n.9 181, do Sr. Deputado Wilson Tanure,
nejamento e Coordenacão-Geral, pelo brilhan- que declara de utilidade pdbiica a Santa Casa
tismo e clareza de sua exposição.	 de Misericórdia, de Papagaios;

Ao agradecer seu comparecimento, coloca n.9 182, de autoria do Sr. Deputado Do-
esta Casa a sua disposição para outras opor- mingos Lanna, que dá a denominacao de
tunidades em que deseje expor assuntos de Forum Alvarenga de Oliveira ao forum da
interesse pOblico.	 Cornarca de Rio Piracicaba.
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Está suspensa a reuniSo, para que os Srs.
Deputados possam cumprimentar o Sr. Secre-
tário. (Pausa) Está reaberta a reunião.

Matéria Aprovada

PROJETOS DE LET



94.' REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 3 DE SETEMBRO

DE 1975

PRESIDENCIA DOS SRS. 1)EPUTADOS JOAO
FERRAZ, DOMINGOS LANNA E JUNIA

MARISE

Comparecimento

João Ferraz	 Fernando Junqueira
LüCiO dc Souza Cruz	 Said Arges	 Jünia
Manse - Amlicar Padovani Antonio Dias
- Carlos Eloy - Carlos Lemos - Christovam
Chiaradil - Cicero Dumont - Cyro Maciel
I)ilton Canabrava - Delfim Ribeiro --

Dênio Moreina	 Domingos Lanna	 Elmo
Braz - Emilio Haddad	 Euclides Cintra -
Euripe(leS Craide - Fábio Notini	 Fábio
VasconCelloS	 Ferraz Caldas	 Genésio Ber-
nardino - Gerardo Renault	 Gomes Mo-
reira Haroldo Lopes Humberto de Al-
mei(Ia - João Marques - João Navarro -
JoSo Pinto Riheiro - Jorge Orlando Carone
José BonifOcio Filho	 José Laviola --

José HonOrio	 José Santana - Kemil Kurnai-
ra - Mendes Barros	 _.Milton Lima	 Milton
Salles - Morvan Acayaba - Narcélio Mendes
- Neif Jabur	 Nilson Gontijo	 Nunes
Coelho	 Pedro Narciso - Raimundo Alber-
garia	 Ronaldo Canedo	 Sebastião Nasci-
mento	 Sérgio Ferraro	 Sérgio Olavo Cos-
ta - Vicente Guabiroba.

t tutiva de carnal ferroviãrjo antieconOrnjco;
quanto ao trecho Soledade de Minas—SOo Lou-
rcnço, a reivindicaçao foi encaminhada ao
setor (Ic planejamento, para exame;

n. 111, em atenção ao Requerimento
n. 386, (10 Sr. Deputado Genésio Bernardino,
informando que a Lei n.° 5.524, de 16-9-70,
clue, em seu art. 1., define as cidades consi-
(leradas estOncias hidrorninerais, foi votada
em clecorrêneia de determinaçSo constitucio-
nal, e encaminha subsidios da HIDROMINAS
sohie 0 assunto;

n: 112, transrnitindo inforrnaçoes cia HI-
1)BOMINAS corn relaçOo ao Requerimento n.
387, (10 Sr. Deputado Ferraz Caldas, referente
a uina possivel devoluçSo, por parte daquela
cmpresa, 0 comunidade de Caldas, do balneá-
rio c henfeitorias alj existentes;

n. 113, agradecendo a aprovacao, pela
Asscmbléia Legislativa, dos vetos opostos As
ProposicOcs de Lei n.s 7.163 e 7.170.

Proposiçoes

PBOJETO DE RESOLUçAO

(emarninliado J)ela Mensagem Governamental
n.9 71.)

Expediente

	

	 Aprova convênio celebrado entre o
Ministério cia Agricultura e a Secretaria

OFICIOS

	

	 de Estado cia Agricultura, objetivando a
erraelicacao do percevejo das pastagens.

Do Sr. Governador Aureliano Chaves:

• Q 109, em atenclimento ao Requerimen-
to n.9 313, do Sr. Deputado Sérgio Olavo Costa,
no qual se solicita celehracOo de convênio
entre a Secretaria da Agricultura, a Prefeitu-
ra Municipal e a AssociaçOo dos Criadores
de Gado Holandês para promoçOo de expo-
slçOo em Juiz de Fora, capeando informacOo
de que a Secretaria cia Agricultura presta
assisténcia técnica e financeira aos certames
regioflais, nOo participando, entretanto, como
orgao coordenador, exceto na exposiçao es-
tadual realjzada em Belo Horizonte;
n.9 110, em resposta ao Requerimento

fl.9 282, do Sr. Deputado Euclides Cintra, trans-
mltmndo as seguintes informaçöes do Departa-
mento de Estradas de Rodagem qiianto ao
Prossegujfl0 das obras da rodovia Caxam-
bu__-Sao Lourenço, passando por Soledadc de
Minas: o trecho Caxambu—Soledade de Minasfoi Coflstruld0 pelo DNER como rodovia subs-

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais aprova:

Ant. 1. - Fica aprovado o convênio
(elebrado em data (Ic 29 de juiho de 1975, entre
o Ministério da Agricultura e a Secretaria de
Estado cia Agricultura, corn o objetivo de erra-
elicar completamente o percevejo das pas-
tagens, visando evitar a sua propagação em
Minas Gerais e no Pals.

ParOgrafo ñnico - 0 convênio de que
trata o artigo passa a fazer parte integrante
desta resolucOo.

Art. 2. - As despesas, a cargo da Se-
cretaria de Estado da Agricultura, correrSo 0
conta dos recursos do Departamento de De-
fesa SanitOria Vegetal., alocados na atividade
2013.04140752.108 - elemento de despesa -
4.1.2.0  - Servicos em Regime de Progra-
macSo Especial, do Orçamento vigente.
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Art. 2.' - Revogadas as disposiçoes em na Rua Couto Magalhaes, n.9 236, Bairro Santa
(.ontrário, esta lei entrará em vigor na data Efigénia, nesta Capital.
<jc sua publicacão.	

Art. 2. - Revogadas as disposiçoes em
contrário, esta lei entrará em vigor na dataSala das Reuniöes, 27 de agosto de 1975.	
de sua publicaçao.

Art. 3.' - Esta resolução entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas as dis-
posicöes em contrário.

I)ado no Palácio da Liberdade, aos

Nota da Divisão de Redação e Publicacão
(0 convênio foi publicado na integra no
Dhjrio do Lejis!ativo, na ata desta reunião.)

PROJETO DE RESOLUcAO

(encaminhado pela Mensagem Governamental
n.9 72.)

Aprova convênio de cooperacão e
intercâmbio celebrado entre a Secretaria
(IC Estado do Trabaiho, Acão Social e
Desportos, o Centro de DocumentacSO
e Jnformatica do Ministério do Trabaiho
e a Delegacia Regional do Trabaiho em
Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais aprova:

Art. 1." - Fica aprovado o convênio de
cooperacSo e intercâmbio celebrado entre a
Secretaria le Estado do Trabaiho, Acao So-
cial e Desportos, o Centro de DocumentacSo
e Informática do Ministério do Trabaiho c a
1)elegacia Regional do- Trabaiho em Minas
Gerais, para a apuraço e o processamento
(lOs (lados a que se refere a Lei de 2/3 (ar-
tigo 360 (Ia Consolidacão das Leis do Traba-
iho), relativos ao exercicio de 1975, concer-
nentes ao Estado de Minas Gerais.

Parágrafo ñnico o termo de convênio
(le que trata o artigo passa a fazer parte in-
tegrante desta resolucão.

Art. 2.	 As despesas a cargo do Es-
tado correrSo por conta das dotacöes orca-
mentárias 34.05.15.80.4772.076.000	 3.1.3.2
- Servicos (Ic Terceiros e 3.2.7.9 - Acordos,
Convênios e Ajustes do Orçamento da Se-
cretaria de Estado (10 Trabaiho, Acao Social
e Desportos.
Art. 39 - Esta resolução entra em vigor

na data de sua publicaçSo, revogadas as dis-
posiçoes em contrário.

Dado no Palácio da Liberdade, aos...

(Nota da Divisão de Redação e Publica-
çSo - 0 convênio foi publicado na integra.
no Didrio do Legislativo, na ata desta reunião.)

PROJETO DE REsoLucAo

(encaminhado pela Mensagem Governamental
n.9 73.)

Aprova o convênio e seu termo adi-
tivo celebrados entre a Secretaria de Es-
tado da Agricultura, a AssociaçSo de Cria-
dores de Cavalo Marchador da Raga Man-
galarga (ACCMRM) e a sua sucessora, a
Associação Brasileira dos Criadores de
Cavalo Marchador da Raca Mangalarga
(ABCCMRM), a Associacão Brasileira de

Criadores de Cavalo Campolina (ABCCC)
e a Associacão Brasileira de Criadores de
.Jumento da Baca Pega (ABCJRP).

A Assembléia Legislativa do Estado (le
Minas Gerais aprova:

Art. 1.0 Pica aprovado o convênio cc-
lcbrado, em data de 26 de junho de 1974, entre
a Secretaria (Ic Estado da Agricultura, a Asso-
ciacSo de Criadores de Cavalo Marchador da
Baca Mangalarga (ACCMRM), a Associaçao
Brasileira de Criadores de Cavalo Campolina
(ABCCC) e a AssociaçSo Brasileira de Cria-
dores de Jumento da Raca Pega (ABCJRP),
objetivando o fomento da criação, a expans5o
dos trabaihos de registro genealógico (las
racas e o controle sanitário dos rebanhos as-
sistidos pelas associacöes de registro.

Art. 2.v - Fica igualmente aprovado o
termo aditivo firmado, em data de 26 de
junho (IC 1975, entre a Secretaria de Estado
(Ia Agricultura, a Associacão Brasileira dos
Criadores do Cavalo Marchador da Raca Man-
galarga (ABCCMRM), sucessora da Associaç5o
(ic Criadores de Cavalo Marchador da Raca
Mangalarga (ACCMRM), a Associação Brasi-
Icira (IC Criadores de Cavalo Campolina
(ABCCC) e a AssociaçSo Brasileira de Cria-
(lores de Jumento da Raca Pega (ABCJRP),
obJetivan(lo a prorrogacão do convênio cele-
brado aos 26 (Ic junho de 1974.

Parágrafo ñnico -- As despesas originã-
rias do tei'mo aditivo ao convênio correrSo
a conta da dotação orçamentária 20.05.0407.
0212.0733279.01 - Acordos, Convênios e
Ajusles. (10 Orçamento vigente da Superin-
tendencia Agropecuãria (Ia Secretaria de Es-
ta(lO (Ia Agricultura.

Art. 3.9 - -- 0 convênio e o termo aditivo
(It, que tratam Os arts. 1.1 e 2.0 passam a fazer
paiR' integrante desta resoluçSo.

Art. 4,0 -- Esta resolução entra em vigor
na data de sua puhlicaç5o, revogadas as dis-
posiçöes em contrrio.

Dado no Palácio da Liberdade, aos

(Nota da Divisão de Redacão e Publica-
0 convênio foi publicado na integra

no l)drlo do Legislalivo, na ata desta reunião.)

PROJETO DE LEI N.0 197/75

Declara de utilidade ptiblica a Asso-
ciaçSo Beneficente Oito de Setembro, de
Uberaba.

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1.0 - Fica declarada de utilidade
pblica a Associação Beneficente Oito de Se-
tembro, situada na Cidade de Uberaba.

Earl pedes Craide - Sérgio Ferraro -
Sérgio Olavo Costa - Elmo Braz - Jorge
Orlando Carone - Neif Jabur.

Justificacdo - Socorrer os mendigos des-
ta cidade e de seu distrito, mantendo o ex-
tinto Dispensário da Imaculada Conceicao,
distribuir esmolas C, juntos, outros beneficios
na forma dos estatutos e do regulamento, pro-
mover subscriçöes, espetáculos, quermesses,
ilonativos e qualquer outro rneio adequado para
construir on adquirir estabelecimento próprio
on de algurna tnstituiçao, para o beneficio dos
mendigos menos amparados. São essas as fi-
nalidades da Associação Beneficente Oito de
Setembro, (IC Uberaba.

Euripedes Craide

PROJETO DE LEI N.° 198/75

l)eclara de utilidade piblica o Hos-
pital JoSo Henrique, de Conceição das
Alagoas.

A Assernbléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1.0 - Fica declarado de utilidade
ptiblica o Hospital João Henrique, situado na
Rua Pedro Lima Chagas, 320., na Cidade de
Conceiciio das Alagoas.
Art. 2.9 - Revogadas as disposiçOes em

contrãrio, esta lei entrará em vigor na data
de sua puhlicação.

Sala (las Reuniöes, 27 de agosto de 1975.

EurIpedes Craide - Jorge Orlando Ca-
tone -- Sérqio Ferraro - Sérgio Olavo Costa
Elmo Bra: - Neil Jabur.

Juslificacao - E um dos meihores hospi-
lais da regiSo; possui urn corpo clinico que
0 recomen(th a todo o Estado e tern distribul-
do seus heneficios e servicos sern distinçSo
(IC classes ou categorias sociais. Conceiçao das
Alagoas está feliz pela posição que ostenta
no conceito clInico, e feliz seu povo por pos-
suir tao importante casa, onde a saüde está
em primeiro lugar.

Euripedes Craide

PROJETO DE LEI N.0 199/75

Deelara de utilidade pñblica o Cen-
tro Espirita Paj Xango, nesta Capital.

A Assembléja Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1. - Fica declarado de utilidade
PUblica o Centro EspIrita Pai Xangô, situado

Sala das ReuniOes, 27 de agosto de 1975.

Euripedes Craide - Jorge Orlando Ca-
rUne - Sérgio Ferraro - Sérgio Okwo Co-fa
Neil Jabur -- 	Braz.

Just!! icacão - Atende socialmente A po-
pulação belo-horizontina, distribuindo leniti-
vo espiritual a tantos que o procuram. Pro-
move campanhas filantrópicas em favor do
menor e dos menos favorecidos pela sorte.

Eurlpedes Craide

I'FIOJETO DE LEI N-9 200/75

Da denominacao a escola polivalente
de Teófilo Otoni.

A Assernbléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1.' - A escola polivalente de Teófilo
Otoni lerá a denominacao de E.E. Dr. Wal-
demar Neves da Rocha.

Art. 2.0 -- Esta lei entrará em vigor a
partir da data de sua publicaçao, revogadas
as (Iisposicöes em contrário.

Sala das Reuniöes, 2 dc setembro de 1975.

Kernil Kumairo - Said Arges - Sérgio
Ferrara - Emilio Haddad b— Lui: Boccarjjji
- Nc if .Jabur --- ArnIlcar Padov - Sérgio
Olai; Costa - Gomes Moreira.

Justificaçao - 0 Dr. Waldemar Neves da
flocha, conhecido por Dr. Neves, nasceu em
Salvador a 17 (Ic juiho de 1900., era fiiho do
Sr. Alfredo Neves da Rocha e dc D. Umbeljna
Dias Neves da Rocha e faleceu em Teófjlo
Otoni, clii 16 (Ic marco de 1973.

1)otado dc grande inteligência, encontrou
na tenacidade, e coin dedicacao sem par, a
força nccessãria para superar, coin

 as dificuldades que teve para estudar,
pois quc muito cedo perdera o seu pai. Cursou
a Faculdade (IC Medicina da Bahia, onde, aos
23 anos, colon grau em 23 de dezembro de
1923. Deixando o convivio dos seus, partiu
cm busca dos seus ideais, animado por seu
rspirito independente. Inscreveu seu nome na
lista dos pioneiros que, por volta dos anos
vinte, se propunham, corajosamente, exercer
a medicina corno verdadeiro sacerdócjo no
interior mineiro, tao carente de assistência.
Assim, durante algum tempo foi medico em
Carlos Chagas, transferjndo-se depois para Ca-
pelinha, onde veio a se casar, em 1928, corn
D. Natalina Cristina da Silva Pereira. All
deixou a marca indelével da sua personali-
dade e dos imensos serviços prestados, ainda
hoje, refletidos na veneracão que ihe dedicam
ate as geraçôes atuais. A ele Se referiu o
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Revmo. Dorn João, Bispo de Montes Claros,
em set' livro Genealogia da Familia Figueiredo
corno... "o ilustrado e humanitáriO medico
Dr. Waldemar Neves da Rocha"..
TransferiU-Se depois para Teófilo Otoni,

cia qual passou a ser filho adotivo e onde
(leixou escrita corn amor e trabaiho a história
de urna vida autêntica, marcada pela retidão
(IC carãter, respeito ao próximo e transbor-
dante de calor humano. Dc sentimentOS no-
bres, cheio de virtU(IeS cristSs e elvicas e aus-
teridadc dc costumes, também deixoU mar-
ca(la a sua personalidade pela absoluta cor-
reçSo no cumprimento dos seus deveres. E é
na dedicatoria do seu livro Patchuli que a
poetisa Guiomar Santana Murta faz o registro:
"Aqueles que foram Os lipos inesqueCiveiS da
mcnifla que já fui:...

l)r. \Valdenlar Neves da Rocha (Dr.
'Neves)

Mé(lico ginecologista e obstetra, de sóiida
cultura e inqucbrantável forrnação ética, teve,
na comunidade teófilo-Otofleflse, participacão
corn amplitude muito além da própria medi-
cna. Foi exemplar chefe (le fainilia, colega
ical e amigo sincero.
1)o sell consórcio coin Natalina

Cristina Neves cia Rocha deixoU Os seguintes
filhos: Eunice, casacla corn o fazendeiro Gui-
iherme Lorcntiz Neto; Aguinaldo, engenheiro,
casado coi

n 	Cecilia Mira Neves da Rocha;
Maria Licia, casada coin 	fazendeirO Sebas-
hat) Peroba Gazzinelli; Fernando, medico ye-
lerinârio, casado coin Regina Teresinha
Neves da Rocha; Armando, fazendeirO, casado
corn D. Iris Neves cia Rocha; Maria Berenice,
casa(ia coin Major Waldemar Neves da
Rocha; Maria Cristina, casada coin Dr. José
Alfredo Neves da Rocha, Juiz de Direito de
Itapetinga. l)eixou tambérn 32 netos e urn
bisneto.
Inscreveu peia segunda vez o set' nome

na usia dos pioneiros, quando instalou ern
Teóiilo Otoni 0 primeiro laboratório de aná-
uses clinicaS.
Trabaihou muitos anos no Hospital Santa

RosClia e, durante iongo tempo, exerceU o
cargo tie médico-chefe dos Servicos Medicos
(10 Instituto de AposentadOria e Pensöes dos
Bancãrios, em Teófilo Otoni.
Mais tarde, coin sua incorpOracãO ao

Instituto Nacional de Previdência Social, a
ele continuoU servindo corno medico. Atm-
gindo o limite de tempo de servico, teve a sua
aposentadoria compuisória ao completar 70
anos.
Foi mare ante a sua atuacão nos trabaihos

(IC fundação da Sociedade de Medicina e Ci-
rurgia de Teófilo Otoni, da qual foi o seu
prirneiro presidente e autor dos seus estatutoS
que ate hoje estão em vigor.
Foi tarnbém Presidente Diocesano da Ação

Católica local, ao tempo em que Teófilo Otoni
ainda não era diocese.
Em 30-3-1929 ingressoU no quadro de pro-

fessores (10 Ginásio Mineiro de Teófilo Otoni,
tendo-se aposentado por tempo de servico, de-

Pareceres

Beccberam parecer favorávei

(la Comissão de Economia e Obras PC-
blicas, Os Projetos n.°s 90 (em 1.4 discussão),

116 (em 2.q discussãO) e 162 (em discussSO
Cnica), e os RequcrimentOs n.°s 505, 506, 507,
508, 510, 513, 518, 521 e 523;

da Comjssao de SaCde e Acão Social, os
Requeijmdnitos n.Qs 497' 499, 509, 514 e 515;

cia CornissSo de Constituiçao e Justiça, o
projeto n.9 90, em 1.' discussao;

cia Comissão de Siderurgia e Mineracao,
o ReqUerim( t0 fl.9 474;

da Cornissão tie AgropecuCria e Politica
Rural, o Projeto tie Resoluçao n.9 162, em
(I1SCUSS5O CniCa.

flecebeu parecer pela anexacão ao pro-
CCSSO de divisão administrativa municipal o
ProjetO n.9 90, Cm 1. discussão.

Oradores

CONSTRUcA0 DE AEROPORTO EM TEOFILO
OTONT

o SR. DEPUTADO KEMIL KUMAIRA -
Sr. Presidente, Srs. Deputados, quando da
nossa apresentacCo em praca pUblica, nas Cl-
timas eleicOes, em que pregCvamos a necessi-
(lade de se representar a RegiCo do Nordestc
nhiflCiro no parlainento (IC Minas, viamos, Corn
clareza, que alguns beneficios poderiarn ser
conseguidos para nossa regiCo, desde quc
pU(léSsemos tee acesso a este parlamento.

A cornprovaçSo (1iSSO é que ternos recebi-
do, por parte (10 Governo do Estado, inilme-
ras providências necessCrias ao progresso da
RegiCo do Norcieste de Minas.

Tivernos consciência, através de resposta
410 Diretor do DNER, de que urna verba de 30
milhCes e 300 mil cruzeiros foi liberada para
seqüência das obras da famosa Estrada (10
Boi. Recebeinos, tarnbém, a comunicaçCo do
SecretCrio do Interior (Ic que a Cidade de Te6-
filo Otoni estaria incluida efitre as cidacles
aquinhoadas coin a construçCo de urn novo
forum. Aincla hoje, recebemos a resposta do
Exmo. Sr. SecretCrio Fagundes Neto, em que,
através (10 Presidente (Ia CDI, nos informa
que, conforinc as diretrizes fixadas pelo Go-
verno, as companhias industriais de Minas
Gerais pretendern instalar, brevernente, em
Teófilo Otoni, o seu distrito industrial. Isto,
em decorrCncii dc urn requerimento que aprc-
sefitamos nesta Casa e do qual temos agora
resposta. Evidenternente, o riosso trabalho tern
surtido efeito, porquanto, ate entCo, nCo se
ioitava de instalar na progressista Cidade
de Teófilo Otoni urn distrito industrial capaz
sle vjabjliz,ir o set' desenvolvimento

Assirn, dafldio seqCência a esses trabaihos
(lue temos api-escatado, visando a criar urna
infracstrutura para 0 deserivolvirnento da-
quela cidade, trazemos, hoje, para conheci-
mento da Assembléja Legisiativa, urn reque-
rimento em que solicitamos ao Sr. Governador
Aureijano Chaves e ao Exmo. Sr. Diretor do
I)ER, Dr. Geraldo Pereira da Silva, providên-
Clas, no sentido de celebrar urn convênio
'coin Prefejtura Municipal de Teófilo Otoni,
1sando a implantacao e pavimentaçao asfálti-
ca do aeroporto regional daquela cidade.

A flossa justificação, que passamos a ler,
dá a tônica da importância que tern, para
10(111 aquela regiCo, o apoio que o Governo
precisa dar, para que se instate, corn a ma-
xima urgência, o aeroporto regional de Te6-
filo Otoni, que é hoje urna das maiores cida-
des tie Minas.

0 set' progresso, no entanto, nCo se deve
aos poderes pOblicos, que se alheiam e não
atendern As silas reivifldicacCes mais premen-
tes. Caberia, em prirneiro lugar, ao Governo
(10 Estaclo, a iinplantação de urna infra-esti-u-
tura capaz de absorver os problemas de toda
a regiCo, que abrange o Vale do Mucuri, São
Mateus e Médio Jequitinhonha. Estes proble-
masse (lespejam em Teófilo Otoni, por ser
csta a cidade-pólo. No entanto, não nos pa-
rcce see esse o pensamento do atual Governo
de Minas, que, embora disposto C interioriza-
cCo do dcsenvoivimento em nosso Estado., em
set' segun(io pIano de desenvolyirnento econô-
rnico e social, nada de especial tern incluldo
cm favor daquela regiCo.

Ocorre, efitretanto, que S. Exa., o Sr. Se-
cretCrio do Planejarnento, através de ofIcio,
pediu a to(los os deputados desta Casa que
oferecêssernos subsidios para que aqueles pro-
blema.s pudessern ser equacionados por aquele
OrgCo de plafleJamefito. 0 Governo do Estado,
atraves ilo DER, scm duvida, poderC auxiliar
• administraçSo municipal de Teófilo Otoni
• irnplantai- o set' aeroporto regional - sonho
acalentado poe vCrias geraçCes daquela pro-
inissora cidade

As razCcs dcste nosso pedido estCo me-
Ihor elal)oradas pelo ilustre conterrCneo, Dr.
José Carlos Laender de Castro, arquiteto corn-
petente, filho (Ic urn ex-parlamentar, Dr. Fran-
cisco tie Castro Pires, ex-Presidente desta
C:lsa, que assirn se expressou em carta a nós
dirjaida

"0 Departamento de AeronCutica Civil
(I)AC) acaha de anunciar que ate o final do
aflo comecam a ser operadas as novas linhas
aéreas de terceiro nIvel.

A necessidade de se conseguir uma linha
rcnulai- para as BegiCes do Mucuri, Jequi-
linhonha e São Mateus nCo somente se faz
l)relflente e inadiCvel, como também farC corn
que clefinam quais as cidades que poderCo
integrai- cste sisterna tie rotas aéreas regula-
res, a serern consideradas econornicarnente
viOveis pelo DAC. Nessas condiçCes so se
teria 0 aproveitamento dos aeroportos de Na-
nuque, Alinenara ou Pedra Azul, que, interli-
gadoscoin 	Valadares, poderiam
fazer a iinha regular BH - GV - Nanuque -
Abmenara - Pedra Azul e vice-versa. JA existe
ate urn aviCo birnotor nacional, o Bafideirafite
(turbo-hélice coin para ate 14 pas-
sageiros), que poderia vir a ser operado ceo-
nornicamente peba Lider Taxi Aéreo ou Plurna,
para realizar esta nova linha regular.
\rernos assirn que Teófilo Otoni, coin

obsoletos aeroportos tie Itambacuri e São Ja-
cinto, bevaria desvantagem em relaçao As ou-
tras cidades, pois estes dois são considerados
tecnicamente impraticCveis - Itambacuri pela

pois de 25 anos de extrernosa dedicacão ao
trabaiho, arnor ao magistériO e dignificante
exemplo para a juventude. Ali teve destacada
atuação corno professor de Quimica, FIsica e
Frances. No perIodo de 18-11-53 a 7-3-55
excrceu o cargo de reitor daquele ginásio, o
que the valet' (le oportunidade para conseguir
(Ia Secretaria de Educacão do Estado vários
rnelhorainefltos para aquele educandário, in-
clusive no tocante ao LaboratóriO de Quirnica
e FIsica, já tao necessãriO para atender as
novas necessidades do 2.1 ciclo do então Co-
légi() Mineiro Teófilo Otoni.
Também se fez presente, co

in mesmo
inilhantisrno que resguardava sob a capa da
inodéstia, cal outros estabelecimefltos de ensino
locais. Lccionou no Colégio São Francisco
e no (iirlãsio São José. Sernpre coin
desprendimento, dedicou grande parte da sua
vida ao trabalho de transmitir os scus conhe-
cimentos e a sua cultura. 0 Dr. Neves tinha
vcrdadeira vocaçSo para o rnagistériO, tendo
51(10, cm toda a sua carreira, rnuito estimado
por funcionârios, aiunos e professoreS, corn-
panheiros e testernunhas da sua plena reaR-
yacaO no mister sublime de ensinar.

Kern ii Kurnaira

REQUERIMENTOS

N. 524., do Sr. Deputado Keniil Kumaira,
solicitando seja indicada ao Sr. Governador
do Estado c ao Sr. l)iretor do DER/MG a ne-
cessidiole (le se celebrar convêniO coin Pre-
feitura Municipal de Teófiio Otoni. visando
a impiantacao e paviinentacSO asfáltica de ae-
roporto regional do Espinhaco do Bode, na-
ciucla cidade;
n.° 525, (10 Sr. Deputado Euripedes Crai-

de, solicitando seja formulado apeio ao Sr.
(overnador do Estado coin ao asfaita-
mento da ligação BR-262 a Born Jesus do
Amparo, entre Monlevade c Belo Horizonte;

n. 526, do Sr. Deputado Sérgio Olavo
Costa, em que requer seja solicitada aos Srs.
Governador do Estado e Coinandante-Geral da
Policia Militar a designação de dez duplas de
patrulheiros cavalarianos para atenderem ao
poiiciamento em vârios bairros de Juiz de
Fora;
(10 Sr. Deputado João Navarro, solicitando

a retirada de requerirnento de sua autoria,
(,in que solicita audiência da ComissSo de Edt'-
cacao sobre o Projeto n.' 95;
ilo Sr. l)eputado Dênio Morcira, solicitan-

Ii rtIirada do Projeto (le Lei fl.9 95.

46	 1	 47



Durante a campanha eleitoral, live a opor-
tunida(1e de percorrer nao so o centre da
Cidade (IC São Lourenço, mas também a sua
periferia C aitidi mais a zona rural do mu-
niClPl0 e, nessas andanças de carnpanha elei-
toral, pude constatal que Mario Mascarenhas
Oliveira nãO e urn lider imposto, não é urn
Ilder de ültima hora que chegou Para con-
quistar o eleitorado, mas é urn homem que
lutou pela grandeza de sua terra, pelo respei-
to as suas autoridades e que trabalha dentro
(Ia justica, dos sadios principios da moral,
dentrO daquilo que e uma norma Para nos
que vivemos em urn Estado organizado, em
urn Estado On(le ha ordem e trabaiho; aqueles
princIpios que todos nós adotamos e que ser-
rem de base ao trabaiho de Mario Mascarenhas.
Ele combate, é verdade, os maus costumes,
as mãs autoridades, aqueles que querem, a
soinbra da id, locupletar-se em prejuizo dos
bons costumes, da moral, do born nome da
cidade qUe dc representa corn nobreza de
carãter e elevaçao de sentimentos.

Não sabemos de nenhum homern digno,
correto, que possa levantar contra Mario Mas-
carenhas Oliveira a mais leve düvida sobre
seu passado, sobre sua conduta de homem pu-
blico, sobre suas atitudes, sua conduta como
ex-rnandatário do municipio, sobre a sua atua-
ção come politico. Dc uma coisa temos cer-
teza: alguéin sempre poderã reclamar contra
WHO Mascarenhas Oliveira pela sua intransi-
gência em prol da conservação dos bons cos-
tumes de sua terra, Para que a moral seja
mantida e que as autoridades sejam respei-
tadas. Em São Lourenço haverá alguém que
poderá levantar sua voz Para reclamar contra
sua maneira de agir, que todos nós respeita-
mos c admiramos, porque ela condiz corn
aquele alto padrão de civilidade e altruismo
que é de se exigir de todo cidadão brasileiro
bern-intencionado. Chegou a esta Casa a men-
sagem indicando o nome de Mario Mascarenhas
Oliveira para o cargo de Prefeito de SAO Lou-
renço, e podemos afirmar, corn segurança que
ela recaiu na vontade de 80% do povo da-
quela cidade.

Cristo, quando perambulou pelas estradas
da Gahiléia, conseguiu reunir em tomb de si
granule parte da população, mas não toda.
Ninguém consegue congregar em tomb de
sua pessoa todo o povo. E justamente o es-
pinto do regime democrata que nos dá a pos-
sibilidade de divergir. A pluralidade partidá-
na dá oportunidades as divergências. E por
isso que alguns elementos divergem da escolha
(10 nome.(Ie Mario Mascarenhas E urn direito
que lhes assiste. Mas, dizer que o povo de
SAO Lourenço nSo quer Mario Mascarenhas é
Ifluito diferente. Ha uma grande diferença
entre a palavra de alguns e a vontade da quase
totalidade do povo.

Quero afirmar ainda que não vai, neste
flOSs0 pronunciamento, nenhuma censura ao
atual Prefejto de São Lourenço, Sr. Juarez
Mascarenhas homem digno, correto, atuante.
Nada se levanta contra este ilustre homem pñ-
blico. Trata-se, realmente, de urn amigo nosso,
I quern admiramos e a quem enviamos, neste
instante, nossos aplausos pela grande e belis-
sima administracão que fez e está fazendo

naquele municipio. Trata-se de uma substi-
tuição de acordo corn 0 principio adotado pelo
Sr. Governador do Estado, qual seja 0 de
substituir todos os prefeitos (las estãncias hi-
(Irominerals.

O SR. DEPUTADO DALTON CANABRAVA
(Profere Tilseurso que serã publicado em

edição futura, por nSo ter sido devolvido pelo
orador).

POLUIçAO DO MEIO AMBIENTE

O SR. DEPUTADO FERRAZ CALDAS
Sr. Presidente, Srs. Deputados, acaba (IC ocupar
a tribuna o ilustre colega, Deputado Euclides
Cintia, quc fez 0 panegIrico (10 prefeito in-
(Ilcado pelo Sr. Governador do Estado. Ve-
rificamos que a ifl(licaçäo (lesse prefeito vein
(IC acordo corn os quadros de renovacão da
ARENA. Completara, este ano, o Sr. Mario
Mascarenhas, 70 primaveras. E esta a reno-
vação existente nos quadros da situação. Dci-
xainos (IC fazer outros comentários a respeito,
porque assunto mais importante nos traz a
(sta tribuna.

Mais urna VeZ, 0 problema da poluição do
meio ambiente me faz ocupar esta tribuna:
agora Para denunciar dois casos gritantes em
que Os interesses (Ic popuiacoes inteiras são
preju(Iicados em beneficio de uns poucos. 0
recerite (Iecreto-lei que dispOe sobre a maté-
na, em seu art. 1., diz que "as indüstrias
instaladas ou a se instalarem em território na-
cional são obrigadas a promover as medidas
necessáriaS a prevenir ou Corrigir Os incon-
venientes ou prejuIzos da poluição e da con-
taminação do mein ambiente".

0 parágrafo ñnico do referido artigo diz
que estas medidas serão definidas pelos or-
gãos federais competentes. Enquanto aguar-
damos a definição dos órgãos competentes
e a tomada de providências concretas, o povo
continua sofrendo verdadeiros assaltos a sua
saude e a seus interesses.

0 Didrio de Minos de hoje, na eoluna de
Eliseu Lopes, estampa a seguinte noticia:

Poluiçdo no Su!

0 Prefeito de Santa Rita de Caldas, Laér-
do Pereira do Lago, e o de Caldas, Sebastião
Sérgio Belini, denunciaram, domingo, durante
0 Encontro de Prefeitos realizado em Ouro
Fino, a poluição dos rios Pardo, Verde, ra-
pivari e do córrego das Campinas, pela Mi-
neração Curimbaba, que funciona em Pocos
de Caldas. Afirmaram que "a poluição é tao
séria, que ate o gado morre quando belie da
água destes rios". Chegaram a exibir fotogra-
fias comprovando a denOncia e disseram que
ja foi movida na Justiça uma acão cominatO-
na contra a empresa, mas que ate agora não
foi tomada nenhuma outra providência Para
resolver o problema. E o sacrificio da já tao
sofrida classe dos pecuaristas, Para gáudio das
mineraçöes, que ja incorporaram, em sua ro-
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t
listancia São Jacinto pelas dificuldadeS de- sim, urn esclareCimeflto consubstanciado na
vidas aos morros e ventos dorniflafltes - e situ

acão poiltica, social e econômica de São

nao seriarn aceitoS pelo DAC.	
LourencO, onde tenho a honra de ser o de-

Se pensarmOS isoladamente, a construcão Put
majoritário, de ter recebido uma vo-

de urn novo aeroportO em Teófilo Otoni seria tação (las mais expreSSivaS, uma votacãO con-
dispendioSa e desneCeSSária Para a cidade. sagra(lOra, votacãO esta que, em tempo algum,
Mas, tendo em vista o fato de sermoS ainda desde a reconstitUCi0flalaca0 do Pals, ate
a cidade-Pólo regional, urn nOVO aeFOPOFtO 6 agora, nenhum outro parlamentar consegUiU

necessáriO, Para nao deixá-la a margem 
do obter.

proceSSo de desenvO1VimeIt0 regional. Desde
que a constrUcSo de urn novo aeroport0, jà	

Falo, portanto, a esta Casa. r meu en-

localizado pela atual adrniniStracäo municipal tender, como a voz do povo de São Lourenco.

no Espinhaco do Bode,	

daquela cornuna
seria dispefldiosa, de- Falo pela maioria absoluta	

.

ver-se-ia então lotear um	 t des- São LoUrefl
a parte do atual Ae- Falo por 80%, pelo menos, da populacãO de

roporto de Sao Jacinto Para cobrir pare

	

	
co, Para dizer a es

eiro, que o povo
ta Casa, aos meus

tas despeSaS. Assim, essa area deveria ser nobres colegaS e an povo min
de Sãotransformada ern loteamentO urbano pela Pre- Loureflco deseja a frente dos destinos

feitura MuniciPal de Teófilo Otoni, na sua de sua terra o Sr. Mario Mascarenhas Oliveira;
parte mais valorizada, e a area dos fundos, Mario Mascarenhas Oliveira, que ja ocupou

(loacla OU 
vendida a FundacãO UniverSidade váriaS vezes urna cadeira na Cârnara Munici-idade Mario Mascareflhas Oh-

(10 Nordeste mineiro, Para all se instalar o pal daqucla ccampus das futuras escolas de Agronomia e veira, que jâ dirigiu os destinos de Sao Lou-

do o magnhfico equipa	
renco como Prefeito eleito pela vontade es-

Veterinária, .aproveitan	
clarecida daquela comunidade cosmopOlita que

mento ja existente no parque de ExpOsicãO
.	

sabe o que que
AgropeCU1ria (Pampuihinha)

	

	
r, que sabe Para onde vai, que

sabe decidir por si mesma na hora necessária.

Poderia haver também convêfliOs corn oDER/MG e o DNER, não somente Para reali- Mario MascarenhaS Oliveira, corno Prefei-
zar a rrapleflagem da pista (1.700 metros to de São LourencO, goverflOU a cidade corn
iniciaiS corn previsão Para ate 2.500 metros sabedoria, corn dignidade e corn 

dinamiSrno,

dtravéS dos anos de seu man-
(le ampliacão), mas tambérn para asfaltarnefl	

conquistano, a

to corn cerca de 12 centimetros de asfalto, dato, a si
	 uele povo, a simpatia daq rnpatia da-

nurna sub-base bastante cornpactada.
 0 aero- quela gente boa, simpatia essa que Ihe é re-

Porto regional de Teófilo	
oni se justificaria novada constantemente Haja vista os resul-
Ot	 elei

hasicamente pelo fluxo turistico que poderia tados (las
	 cöes de 74 em São LourencO,

acarretar Para a região das pedras coradas, onde Mario Mascarenhas Oliveira e seus corn-panheiroS, apesar dos pesares, apesar do pre-

pois turismo internacioflal se faz principal-
mente por via aérea."	

paro cxtraordin1io de urna faccão adverSária,
apesar do movimentO adrede preparado Para

Por essas raZöeS é que crernos no apoio derrOtâ-los, consegUiram fazer sen deputado
de nossos pares nesta augusta Casa do povo. estadual majoritâriO absolutlsSimo no muni-
Sr. Presidente, Srs. DeputadoS, estas são cipio e fazer, tambérn, sen deputado federal

as razöes pelas quais trazemoS hoje, Para a majoritário absoluto. Ainda recentemente, velo

deliberacão desta Casa, urn requerirnento nossO a convencão municipal da ARENA de Sãoem que reivindiCamos que o Governador do LourencO, Para confirmar, de rnaneira insofis-

,	
mável, irretorqUivel e indiscutIvel o prestlgio

Estado de Minas Gerais através do DER/MO,celebre convêniO corn a Prefeitura Municipal e a simpatia de Mario Mascareflhas Oliveira.
de Teófilo Otoni, a firn de conseguir a implan- Na convencãO, a luta fol durlssirna carrostação do aeroporto regional naquela cidade foram colocados a servico dela, gente, cabos

eleitorais escolhidos, uma verdadeira campa-

do Nordeste mineiro. nha eleitoral preparada, e o resultado desse
trabalho foi que, dos 11 elementoS do Dire-
tório Municipal, Mario Mascarenhas Oliveira

INDICAGAO DO SR. MARIO MASCARENHAS 
elegeu oito. AqueleS que blasonavam o sea

OLIVEIRA PARA PREFEITO DE SAO	
prestlgio e a ossibilidade da derrota de Ma-penaS

LOuRENcO	
rio Mascarenhas Oliveira onsegUiram a 
três membros no Diretório da ARENA de São
Lourenco.
Não havia necessidade de outros dadoS

tao expreSSivos, tan vivoS, como os que aqUi
e,' foram alinhados, Para traduzir, Para expresSar
o prestIgio, o valor e a simpatia de Mario

o Mascarenhas Oliveira na sociedade de São
o LourencO. Este homern cuja vida tern sidO
1 dedicada a sua 

terra, come chefe politiCO

1- 
como presidente da ex-UDN, corno veread0,

er prefeitO, presidente da ARENA; este homemtern colocado a serviçO da sua terra sua inte
ligencia, suas arnizadeS, seu civismO, SCU d1

namismo. Tanto isto é verdade, que ele 
cOfl

Ia- segue rnanter vivo em todas as camadas 
S0

in ciais o seu norne de grande ilder politico
E, queé.

I

O SR. DEPUTADO EUCLIDES CINTR
- Sr. Presidente., Srs. Deputados, não pr
tendia ocupar esta tribuna, na tarde de hoji
Para tratar do assunto que aqui me tray
Entretanto, corno ontem o ilustre Deputad
Nilson Gontijo comuflicOu a esta Casa que
povo de São LourencO não deseja como s
Prefeito o Sr. Mario Mascarenhas Oliveira,
-me obrigado a aqui comparecer Para traz
o meu esclarecimet0 a respeitO da COMM

cação formulada pelo referido Deputado.

0 esclarecimeflto que en trago não é 1

seado em informacoes, não é estribado
dados que nao condizem coin a realidade.
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cabe tomar as providências possIveis para
crradicá-lO5 como se erradica erva daninha.

Sr. Presidente, Srs. DeputadoS, que esta
Casa não se ornita naquilo que é dever de
todo cidadOo. Qua Os representanteS do povo
mineiro saibarn responder a altura e corn
(lignidade ao voto de que foram depositâriOS.

Houve urn mornento em que temi pelo
dcstino da cornissão parlarnentar de inquéritO
requerida nesta Casa. Foi quando alguns de
incus nobres pares esposavam a idéia de qua
a C.P.I. perderia o seu sentido a partir do
decreto presidencial. Argurnentava-Se, nessa
oCaSiao, que, não havendo o Executivo Fede-
ral baixado normas a respeito da aplicacão
do diploma legal, inclusive não se teria urn
conceito do qua fosse poluicãO.
ConstituIa-se, como inica definicão pos-

sIvel de umobjeto, a sua dafinicão de direito,
como se a ciência não fosse urna linguagem
cornum, objetiva, que nos possibilitasse tarn-
bern critérios de avaliacão de nossas condi-
çOes ambientais.
Agora, novarnente, corneco a pensar na

ma vontade desta Casa, ma vontade on, o qua
e pior, mâ-fé: ficou deliberado, na ditirna
reuniäo da C.P.I., que se convidaria o Dr.
Guerra, Secretãrio da Sadde da Prefeitura
de Contagern, para comparecer a prOxima reu-
niäo, a firn de prestar sea depoirnento. Qual
nao foi minha surpresa, ao procurar hoje
pela manhã a Assessoria da Casa, par me
informar a respeito, quando soube que nem
mesmo o ofIcio-convite havia sido expedido,
sob a alcgacão de qua não sabiam o norne
(10 Secretãrio da Sañde de Contagem. Apenas
hoje, levei en, pessoalmente, o oficio ao ilus-
tre medico.
J assirn que se tratarn as questOes rela-

tivas aos interesses mais urgentes do povo
In inciro nesta Casa? E assirn, Srs. Deputados,
que responderemos as expectativas de nossa
ente em rclação a nosso trabaiho?

tina, sujal' nossoS rioS, espoliar nossas rique-
zas c ficar impunes.
Mas não é so Santa Rita de Caldas on

Caldas a sofrerem, em seus rebanhos, prejul-
zos causados pela deterioracãO das Aguas.
Tive ontern a oportunidade de ver, corn

incus prOprios olhos, o que tern passado os
hortigranieiros de Justinópolis e Ribeirão das
Neves, em conscqüeflCia dos trabaihos das
(iragas da IRCOL e Santa Marta. Estas ern-
presas vein, de longa data, poluindo o ribeirão
Areias, cujas Aguas são utilizadas pelas p0-
pulac6cs daqueleS rnunicipiOS, para regarem
suas plantacOes, para uso do rebanho e para
uso domésticO.
O barro deposita-Se nas foihas das horta-

liças, matando-as, tornando-as irnprOPriaS pa-
ra o consumo, levando os produtores a irni-
nêflcja dc abandonar suas atividades. E, co-
loque-se em destaque, aquelas hortas são res-
ponsáveiS pelo abastecirnento de Belo Hori-
zonte.

Os que labutam neste ramo veIn, de longa
data, percorrendo a via cruciS da rnáquifla
burocratica, scm que vejam seu problema
resolvido. Fui procurado, recentenriente, em
meu gabinete, por uma comissilo encarrega-
da de resolver o caso, composta pelos Srs.
Ildeu Dinis, Jaci Ciemente Rocha, Geraldo
(Ic Assis Costa e José Dias de Matos, que estão
inconformadoS corn a ausência de providêflCias
qua coibarn os abusos da IRCOL e da Santa
Marta. Verifiquei in loco a situacãO cuja gra-
Vi(lade salta aos olhos de qualquer pessoa
corn urn minirno de born senso, pelo menos
aos olhos ainda naG cegados pelo poder eco-
nômicO: é barro, Srs. Deputados, é barro qua
aqucle povo usa para regar suas plantas, dar
dc beber a scu gado, cozinhar seus alimentos.
E urn caudal de lama que desce das dragas
da IRCOL a da Santa Marta.
Estamos diante da ameaca a sadde do

povo, diante cia ameaca de ruina que paira
sobre os hortigranieirOS, da arneaca de urn
colapso no abastecimento de Belo Horizonte.

A muitos pode parecer que o decrato pre-
sidencial, chamando para si a principal res-
ponsahilidade do controle da poluição, tenha
tornado iniitil qualquer outra iniciativa neste
setor. 0 decreto é claro: as medidas antipo-
luentes a serem tornadas pelas inddstriaS a
serem instaladas ou já instaladas em territO-
rio nacional serão definidas pelos Orgãos fe-
(1cras. Compete, exciusivamente, ao Poder
Executivo Federal, nos casos de inobservâfl-
cia do disposto no artigo 1., deste decreto-lei,
determinar ou cancelar a suspensão do fun-
cionarnento de estabelacimento industrial cuja
atividade seja considerada de alto interesse
do (lesenvolvimento a da seguranca nacional.

Mas Os astabelecimentos que visam apenas
a seas altos interesseS, seus lucrativos intares-
ses, a prestam a Nação o desservico de poluir
nossas Aguas; os astabelecimentos que aten-
tam contra a seguranca nacional, ameacando
nosso equilibrio ecológico, a asses compete-
-nos a tO(loS, cidadãos brasileiroS, apontá-los,
denunciá-lOs, exacrã-IOS. A quern detenha al-
guma responsabilidade como hornem püblico

Conclamo cada urn de meus nobres pares
a (the o seu apoio a esta causa, qua não é
minha especificamente, mas que é nossa, como
hornens pdl)liCoS zelosos pelos interesses da
populacão mineira.

N0MEAcAO DE PREFEITO PARA SÃO
LOuRENcO

O SR. DEPUTADO SERGIO OLAVO COS-
TA - Sr. Presidente, Srs. Daputados, ha al-
guns minutos, tivernos o grato prazer de ouvir
a palavra do nobre Deputado Euclides Cintra.
S. Exa., em pinceladas profundas, em racio-
Cinjo abalizado, pintou-nos a figura do re-
cem-nomeado Prafeito de São Lourenco. E
S. Exa., nurn colorido todo especial, pintoU
aquale nome indicado como urn vardadeiro
santo. Dau-nos a impreSsão de que S. Exa.,
o Sr. GovernadOr do Estado, não so escolheU
um homam para prasidir o destino dos mu-
nicipes de São Lourenco, mas foi muito malS
longe: conseguiu adquirir urn verdadeiro san-
to, pelas suas qualidades inusitadas descritas
palo Deputa(lO Euclides Cintra.

pesconheco o norne do Sr. Mario Mas-
carenhas, agora Prefeito de São Lourenco.
ntretajt0, acredito que tenha sido mesmo
an norna retirado dos arquivos mineiros, pois
S. Exa. conta 70 anos de idade. Provavelmen-
te sera a renoVação para urn grande irnpulso
a 'São Lourenco. Esta cidade, agora auxiliada
palo Sr. Mario Mascarenhas, monumento do
arqUivO minairo, devera ter uma administra-
ção brilhante, urna adrninistração incomurn,
nina adrnifliStracão santificada, e cu faco vo-
tos neste instanta, para qua aquela populacão
receba de braços abertos 0 nome do Sr. Ma-
rio Mascarenhas, poiS que urn homern corn
tantas qualidades deverá atuar no destino da-
quela rnunicipalidade corn granda probidade,
energia, prOgresso e dinamisrno. Isso tudo,
naturalmenta, vindo de urn administrador de
70 anos, o qua não é coisa muito fácil.

Banco de Grédilo Real

Mas, Sr. Presidante, Srs. Deputados, ha
dias atrãs, desta tribuna, fizarnos uma adver-
téncia das mais sérias. Dissamos aqui que o
PreSi(ieflte do Banco de Crédito Real - e
devo aqui abrir urn parêntesis, dizendo qua
é muito raro, muito dificil, muito delicado,
tentar tocar no poder cconômico. Mas, como
gracas a Deus não me encontro em gavata
de banco nenhum, não ma encontro em qual-
quer gaveta do Banco de Crédito Real, assim
como não me encontro aprisionado em qual-
quer tipo de dIvida, am qualquer banco do
Pals, achei por hem trazar esta denñncia de
que o Presidente do Banco de Crédito Real,
Sr. Miguel Augusto, admitiu ate a venda da-
quele banco.

JA identifiquei neste plenário quem é o
Sr. Miguel Augusto. Já foi diretor do tradi-
cional Banco Comércio a IndOstria. Nessa
época, o banco fol ancampado pelo Banco
Nacional, do Sr. Magalhães Pinto. 0 Sr. Mi-
guel Augusto é fial servidor do Sr. Magalhães
Pinto, já foi Sacretário de sen Governo. Por-
tanto, acredito e acho lOgico que ele hoje
pretenda criar uma ma imagern do Banco
de Crédito Real, para que, amanhã, o Sr. Ma-
galhães Pinto vanha, novarnente, corn o sea
Banco Nacional e encampe, também, o Banco
de Crédito Real.

Fiz esta dendncia porqua daqui a alguns
meses on anos, se o Banco de Crédito Real
for encampado, este Deputado ja aqui esteve
fazendo a deniincia. Deputados da ARENA
vierani 0 tribuna refutar-me. E justo, e lOgico,
e procedente.

S. Exas., naturalmente, defendem o que
melhor Ihes apetece; S. Exas., os Srs. Deputa-
dos JoOo Bello e Domingos Lanna, devem ter
as rnelhores relaçOes ou ligaçOas, a melhor das
arnizades corn os dirigentes do Banco de Cré-
dito Real. Eu tambérn tenho amizade corn
varlas pessoas daquele bancu, tendo o rneu
pai, inclusive, sido sea diretor. Mas o que
nao podamos admitir é que no amanhã se
constata que este banco tenha sido vendido,
sem que tenha surgido desta Casa qualquer
denuncia

Poilcia Mililar

Aproveito, ainda, o enSejo para tecer a!-
guns comentOrios sobre a situação caOtica, no
qua diz raspeito 0 polIcia on ao policiamento
do Estado. Todos nós respaitOvarnos a conhe-
ciamos a brilhante, a briosa e magnifica Guar-
da Civil, qua foi extinta a titulo de segurança
nacional. A Guarda Civil prestava sarviços
relevantes, o sea trabalho era bern orientado
na ajuda ao trOnsito. Em Juiz de Fora, por
exemplo, prestou os sarviços mais relevantes
e nieritOrios. Tratava-se de uma organização
desenvolvida, ordeira, que orgulhava nossa
Minas Gerais.

Coin a extincão da Guarda Civil, a PolIcia
Militar passou a arcar corn a responsabili-
dade dc policiar o trOnsito. Esta corporação
nOo estava praparada para este servico e teve
(Ic se adaptar a ale. Hoje, porém, a PolIcia
Militar presta bons servicos a procura, corn
boa vontade e disciplina, dar novas feiçOes
ao trOnsito.

Mas, Sr. Presidante e Srs. Deputados, per-
gunto: o qua acontecan? Simplesmente, o povo
ficou scm o policiarnento necessario a sua
prOpria segurança. A Poilcia Militar passou
a relegar a sua principal funçOo de proteger
as farnilias para, simplesmenta, garir o trOn-
sito, comandO-lo a disciplinO-lo. Portanto,
acharnos que o problama é da maior gravi-
dade e sugerimos ao Sr. Governador do Es-
tado ama gratificaçOo mais condigna para
a Policia Militar, a fim de que aquela corpo-
cacao possa contar corn ama maior arregi-
rnentaçOo e meihorar em qualidade, e o Estado
possa ser policiado mais adequadarnenta.

Sr. Presidente a Srs. Deputados, assim,
estamos encaminhando a Casa urn raquerimen-
to para que, após apraciado pelas ComissOes,
seja dirigido ao Sr. Governador do Estado.

PREFEITURA DE SAO LOURENO

O SR. DEPUTADO NILSON GONTIJO -
Sr. Presidenta, Srs. Daputados, decorridos pou-
cos minutos do tempo ocupado nesta tribuna
pelo nobra Deputado Euclides Cintra, aqui
estamos para ratificar tudo aquilo qua fala-
mos, ontem, corn referOncia 0 lamentOvel es-
colha feita pelo Sr. Governador Aureliano
Chaves, ao indicar o nome do Sr. Mario Mas-
earenhas Oliveira para substituir o Sr. Jua-
rez Bahia na Prefeitura de Silo Lourenço.
Disse e rapito que é lamentOvel a escoiha do
Sr. Governador.

S. Exa. estava mal inspirado, quando
indicou a esta Casa, para homologação, o no-
me desse provecto cidadão que completarO
70 anos nos primeiros dias de outubro, para
dirigir o Municipio de SAO Lourenço, que é
a sala de visita do turismo em Minas Gerais.

Sr. Prasidente, Srs. Daputados, todos nós
sabemos, é pOblico a notOrio, que o jovem
economista Juarez Bahia, ate os dias de hoje,
dirige corn acerto os destinos daquele mu-
nicipio e congrega, em torno do sen nome,
nOo 80% da simpatia da população daquela
cidade, como disse o nobre Deputado Euclides
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encont1'n'O5 em Mario Mascarenhas Oliveira
A frente cia Prefeitura de São Lourenço, como
quer o Goyerno.

SolidlarizamO-nos, neste instante, coin
povo sofrido do Municlpio tie São Lourenco.
MissãO cumpridal.

INDICAcAO DO PREFEITO DE SAO
LOURENçO

o Deputado Nilson Gontijo, coin 	glórias
de granite administration

Estejarn certos o ilustre Deputado, o MDB,
esta Casa, a ARENA e o Governo de Minas
Gerais, que Mario Mascat-enhas Oliveira, oPopular Marinho, saberá, coin 	galhardjae coin 	sucesso, desempenhar a conten-
to as ativiciatics no Prefeitura de SAO Lou-
renço.

e lamenta a renovaçSo que a ARENA está
fazendo em São Lourenco. A escoiha, del-
toralniente falando, Para 0 MDB, foi magni-
flea. 0 jovern Prefeito Juarez Bahia yen'
reahiZafl(lo urna admmnistracão a frente do
Municipio tie São Lourenco que ate chega
a justificar a passagem do Sr. Rondon Pa-
checo no Paiácio cia Liberdade. Foi urn ins-
tante tie fehicidade adrninistrativa do ex-Go-
vernadlor. Etc deixou isto de born, especial-
mente Para o povo de São Lourenco e Para
o turismnc) tie Minas

Ciritra em favor do Sr. Mario Mascarenhas
Oliveira estatistica errada de S. Exa. -
rnas, se não for 1001/,, talvez seja 95% a favor
cia continuacSo de Juarez Bahia a frente da
Prefeitura de São Lourenco.
Juarez Bahia, estranhlo aquela cidade, eco-
irinoista (10 Banco do DesenvolvirnefltO Eco-

nôrnico, foi indicado Para ocupar o cargo
tie prefeito dc São LourencO, urn dos poucos
atos positivos e acertados do exGovernadOr
Bondon Pacheco, que agradou a todos: ARENA
c MDB; pobres e ricos; humildes e podero-
SOS. Todos chorarn e lainentam, agora, a subs-
tituicão tie Juarez Bahia na Prefeitura de São
Lourenco. Ele, que era estranho aquela cidade,
mal recebido coin nomeacão, cleixa, agora,
o cargo de prefeito, aplaudido, e a Cidade de
SAO Lourenco chora a Saida cleste jovem que
empolgon aquele rnunicIpiO coin 	dma-
mismo, coin operosidade e pelo (lesejo
tie servir bern a causa ptiblica. Acertou, em
cheio, o exGoverfla(I0r Rondon Pacheco, ao
fazer a nomeacSo de Juarez Bahia. Lamenta-
mos que o atual Governador de Minas, possi-
vcirnente pressionado por injunçöeS de ordeni
politica, tenha indicado este provecto cida-
clão, Mario MascarenhaS, Para substituir o jo-
yen' e dinârniCo adrninistra(10r, Juarez Bahia,
contiariando toda a populiicao do rnuniciPiO.
Talvez o Deputado José Bonifâcio Filho, que
está dese)ando apartear, tenha sido o inspi-
rador do Sr. Governador Aurehiano Chaves,
para indicar essse cidadão tie 70 anos Para
substituir urn dc 34. Possivelmente, este Jovem
deputado cia drnashia dos Andradas, coin

 politico de 400 anoS nesta Reptibhica,
tenha influeflCia(i0 o Sr. Aureliano Chaves
ncsta indicacão.
Lamento que o Regiinento Interno (la

Asscmbléia não permita, nesta parte dos ha-
baihos, que cu possa receber apartes e de-
bater o assunto coin nobre 1)eputado José
Bonifãcio Filho, nosso ihustre cohega nesta
Assernbiéia. Eu estou corn a grande rnaioria
(10 povo tie São Lourenco, pela continuacSo de
Juarez e iamentantio sua substituicão pelo
Sr. Mario Mascarenhas. Os nobres cohegas
Euclides Cintra e José Bonifácio Filho são
pela nomcação (he Mario Mascarenhas, e o
nobre Dcputadio Morvan Acayaba, ate o 'no-
mento, não Se manifestou, mas, certamente,
aprovará coin 	voto o Sr. Mario Masca-
rcnlias.
Não entendernos também que cm São Lou-

rcnço o jovein deva ser substituido peio ye-
iho. E a renovacão da ARENA. A ARENA
eslã querendo mudar de nome. Jã querem ser
RENOVA1)ORES.
Sinto que o Regimento não perrnita que

o Deputado José Bonifãcio Filho me aparteie
agora, porque S. Exa. é inteligente, tern muita
capacidade e grande experiênCia pdblica.
Nós näo podemos compreender que o

partitio tie S. Exa., o Sr. Deputado José Bo-
nifacio Filho, queira transformar o nome tie
"Aliança" Para "Renoyador". Como renovar,
se troca urn prefeito do Cidade tie São Lou-
renço, que tern 34 anos, por outro tie 70 anos,
ja ultrapassadlo pohiticamente? 0 povo chora

0 Sr. Mario Mascarenhas, mais conhecido
por Marinho, apeli(i0 dc sua juventude, é po-
hitica e administrativamente ultrapassado. ,Já
se afirma que São Lourenco sofrerá urn re-
troccsSo (he 30 anos em seu desenvolvimento,
principairnente no turismo do Sul de Minas.
0 Deputa(lo Euchides Cintra, das meihores
figuras desta Casa, boin cohega, born amigo,
born companheiro e intehigente, ocupou a tn-
buna para tentar fazer a justificativa da esco-
iha feita pclo Sr. Governador, indican(io este
hornern Para prefeito de São Lourenco. Corn-
precnciernos a posição do Deputado Euciides
Cintra, quc obtevc unto razoáveh votaçao no
rnufliciPi() a que me refiro. S. Exa. tcria que
vir a tribuna Para justificar a escoiha do Go-
vernador io Estado. Sabernos, no entanto,
qud' o Sr. Euclities Cintra deve estar engolin-
ito, mas nao cm seco, e sun coin ajutia de
urn pouco tic azcitc, pois é dificil aceitar o
ato do Governador corn ahegria ou satisfaVão.
A mnutianca atirninistrativa nSo é boa Para
a ARENA, não é boa Para o Governo e não é
boa para São Lourenço. Os 1)eputatioS Euchi-
tics Cintra e José Bonifácio Filho tiefendein
o ath (ho Governo corno cumprimento de urn
clever partidario (he tiepUta(loS que apóiam
o Governo, massed olocam contra a popula-
çãü (IC São Lourenço. Não acreditamos que
São Lourcnço se desenvolva, que cresça e
progrida coin substituicão tie Juarez Bahia
l)c Mario Mascarenhas. Acredito que os tie-
putadios do ARENA pensern como eu.
Mas vol ser tiificii para os nobres colegas

Euchitics Cintra, José Bonifácio e Morvan
Acayaba justificar. perante 0 pOVO (he São
Lourenco, sua atitutie contra a rnaioria do
povo daquela ciclade.
You ticixar a tribuna, registrando nos

anais que o M!)B curnpriu coin seu dever,
(ienuncian(lo a OpifliãO pubhica, registrandlo
nos anais (lesta Casa, na ala tie flossos traba-
Ihos e levafl(lO ao conhecimento da imprenSa
e (ho povo que Os renovatiores do ARENA re-
novam trocan(lo urn moço tie 34 anos por
urn hornern (he 70. Não somos contra Os ye-
ihos, pois chegaremoS Ia, se Deus quiser. Alas
pctiimos a Deus que nos dê inspiracäO Para
reconhecer, se chegarmOS iá, que jâ somos
ultrapassadloS, C que nos tie condicöcs Para
reconhecer que nos (levemos recoiher as bases,
ceclenclo lugar aos mais novos, porqUe a re-
novação é natural. Não ha renoyacãO na
ARENA, pois seus renovadores renovam ti-
rondo o administratiOr de 34 anos, colocando
o pohitiqUeirO, o coronet politico tie 70 anoS
de itiade. Ser prefeito tie estância hidromine'
ral tie cidade turistica exige dinarnismO, ope-
rosidade, juventude, sangue novo. Isto n5o

O SR. DEPUTADO JOSI BONIFACIO
FILHO - Sr. Presiclente, Srs. Deputados, es-
ton de acordo coin requerinmento do nobre
I)eputado José Santana, solicitantio ao Go-
veiO Federal, através do IBC, urn piano de
mergência Para a cafeicuitura tie Minas
Gerais.

Sr. Presichente, ouvimos corn muita aten-
'o certas criticas fettas coin categoria do
iobre Deputado Nilson Gontijo ao Governo
e em especial, ao Sr. Mario Masearenhas
dijveira, ilustre homern politico tic São Lou-
renço sobre a sua mndicaçao Para exercer
e (lesempenhar. na Prefcitura (he São Louren-
ço aquele serviço que o Governo espera.
\'ão tern razão o l)eputado Nilson Gontijo.
0 Sr. Mario Mascarcnhas jã foi prefeito cia-
qucia estância nhineira, dlescmpenhando all
os rnelhorcs serviços ãqucie municlpio e ãque-
Ia região tie Minas. E, scm (iãVida alguma,
urn grancle licler popular do Sul tie Minas, uni
homem quc vent proporcjonantio ãquela re-
gião assinalaclos serviços em favor do povo
e do Governo (he Minas. Engana-se também
o Deputado Nilson Gontijo, quanclo pensa
que os critérios do Sr. Governador Para in-
dicação dos hornens Para exercerem as pre-
feituras das estâncias hidrominerajs sejam
baseados no idatie. 0 critérjo Para indicaçao
(10 norne Para exercer a prefeitura tie uma
estância mineral é o resultaclo tie uma soma
tie fatores, nos quais não pO(le nem tievc
entrar a idacle do intijcado

Por falar em i(lade, tievo lembrar ao no-
lire Deputaclo Nilson Gontijo que Churchill,
aos 70 anos, coman(iou a grande reação, na
ultima guerra em sen pals, a Inglaterra; que
Adenauer, coin anos, eleyou em muito a
sttuacao cia veiha Alemanha. Isso scm falar
em Dc Gaulle, que trouxe Para a Franca os
melbores rhias Não podenja deixat- tie 1cm-
brar ao ilustre colega Nilson Gontijo que aosen Wo Se tern sentado, por vãrias Vezes,o nobre Deputaclo Said Paulo Arges, coin
anos de idacie e que é uma clas glórias poll-
lit-as do flosso Estado.
Posso lembraj- ainda a S. Exa. que, no

II(leranca do Governo Federal, no Camaro(bog Deputados estã urn hornem tie 70 anos
que tern sabido cumprir seu clever, scm falar
ainda no ilustre Deputado !Jlisses Guimanães,
que é o chefe, o Presiclente do MDB e queS
e aproxima a passos largos, dos 70 anos.
E (le Sc estranhtar que o nobre DeputadoilSOfl Gontijo e outros companheiros so agora

se tenhani lembrado de elogiar Juarez Bahia,
que, quan0 entrou, sofreu as mesmas criti-
eas do MDB mas que hoje sai, corno disse

0 PARQUE NACIONAL DO CAPARAO

0 SR. DEPUTADO GENESIO BERNAR-
I)INO - Sr. Presidcntc, Srs. Deputados. Apre-
sentci, nesta reunião, requerirneflf solicjtan-
do seja feito apelo aos Exmos. Srs. Governa-
clot' do Estaclo e Ministros de Estado do Pla-
nejarnento, do Indtistria e Cornércio, dos Trans-
portes e do Fazenda, no sentjdo tie se dar
prioridatic aos programas relativos ao Par-
clue Nacional do Caparaó, através tie aurnen-
to (has vcrbas Para pagamento tie indenjza-
çöes aos proprictarios locais, estabchecjmento
tie estrufura local tie turismo e construção de
estraclo de acesso ao mcsmo parque, no Mu-
niclpio tie Presi(lente Soares.

A matéria a que se refere a presente pro-
posição é dc interesse nacional, mas diz res-
pcito dliretomente as con diçoes fisiograficas
e Sucio-econôrnicas dc fértil Região do Sutieste
inineiro, no fronteira corn o Estado do Espi-
rito Santo e num ponto em que se rarnifica
a Serra cia Mantiqueira, formando vales di-
versos, todos afetatios pela proxirnjdade domar.

No dizer do saudoso rnestre Alvaro da
Silveira, nome que enriquece as tradicöes do
Escoba tie Engenham-ja da Universidatic de
Minas Gerais, autor do Geoqpafja do Es/adode Minas (Ed. Oliveira Costa, Belo Horizonte,
pãg. 16). o relevo plartaltjno brasileiro, em
Minas Gerais e na regiäo litorãnea, "tern es-
treitas relaç-öes coin hacias (lOs rios quevao ci irctamnc.ntc oo mar".

Em suas fainosas pesquisas e levantamen_
fits topogrãfidos que tanto contribujramn Para
o invcntario cientifico (las riquezas naturais
do floSso Esta(lo, dc, pessoalmente se dedicou
00 estucho tia Serra do Caparaó e medição
(La altitude do Pico cia Bantieira, de modo
a p0(1cm-, como era do sen feitio, fazer, corn
al)soluta SegUrança, segundo os instrurnentos
c recui-sos técnjeos dc seu tempo, afirrnacoes
categoric-as que vicrarn afastar todas as dd-
Vi(las, acaso aincla exjstentes sobre uma an-
tiga polCmica em tot-no do assunto.

São pahavras suas: "Na Serra do Caparaó,
que forma o divisor entre as Bacias dos Rios
Itapemnirirn c Itabapoana, e a do Rio Doce,
ergue-se o Pico do Bandeira, nos hirnites entre
Minas e Espirito Santo. Este Pico, cuja alti-
tude era dhesconhecida, foi por mirn visitado
em 1911, ocasião em que determjnci, peiaprimeira ycz, a sua altitude. Depois disto,
fiz rnajs cluas medicoes de sua altitude, em
1913 e 1917. Achej nesta tiltirna rnedicao,
que reputo a mais rigorosa, a altitude de
2.884 rn. E esse o ponto mais elevado do
Brasil".
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Naquela oportunidade, era-o efetivarneflte, sa
porque não se conhecia o Pico da Neblina, ex
situado na fronteira Norte do Pals.	

en:
tra

Hoje, o Pico da Bandeira, jã novamentere
medido, corn a determiflacão de valor mais ye
preciso, ocupa, no Brasil, o 2. lugar em alti- tu
tude; o que, de fato, o coloca em 1. lugar, la
no Estado de Minas Gerais. Esta categoria, te
porém, foi objeto de demoradaS polêmiCaS,
alimentadaS princiPalmente por aqueles que ri
(lefendiarn a prioridade do Pico das AgulhaS
Negras, na Serra do Itatiaia.	 e

0 Pico da Bandeira é urn dos marcos d
da fronteira Minas - Espirito Santo, e esta S
condicao the granieoU merecido prestigio nos a
anais de nossa história.	

V

Por esta razSo, nada maiS justo que o
interesSe histórico vir também enriqueCer a e
significacãO turistica da RegiãO da Serra do
Caparaó, que apreseflta ainda outro 

Pico ía-
moso, o do CruzeirO, situado a 1 km daquele
e que, durante algum tempo, por equivocO dos
engenheirOs de urna comissão geografiCa de
Minas, foi considerado corno sendo o Pico 

S

da Bandeira, posteriOrmente identiflCado, em (
caráter definitivo, pelo engenheiro Alvaro da
Silveira.
A Serra do Caparaó possUi também o

nome de Serra da Chibata, corn o qual apa-
rece em muitoS dicionárioS. Eta constitUi urn
ramo nordeste do alinhamento montanhoso
da MantiqUcira e tern, como pontos culminan-
tes, 0 Pico da Bandeira (2.890 m), Cruzeiro
(2.861 m)., Calçado (2.766 in), e Pico do Cris-
La! (2.861 m).
Do ponto de vista geomorfológiCO, o ma-

cico do Caparaó é constituido por dois nIveis,
sendo urn a 900 m e o superior a 2.000 m.

A altitude de 2.890,1 m, atribuida ao Pico
da Bandeira, foi apurada em 1941, pelo pro-
fessor Alirio H. de Mattos, da Escola Nacional
de Engenharia e Chefe da Campanha das Coor-
denadas Geográficas do Conse!ho Nacional de
Geografia.
o Pico da Bandeira situa-se como marco

fronteirico entre Os Estados do Espirito Santo
e Minas Gerais, na confluênCia dos limites
entre os Municipios de Alegre, Guacui e Iñna,
(10 vizinho Estado, e Espera Feliz e Caparaó
em Minas Gerais.

o Sr. Deputado Haroldo Lopes 
Nobre

Deputado Genésio Bernardino, V. Exa., que
se tern destacado como urn dos deputadoS mais
inteligenteS e atuantes da atual legislatura, traz
hoje ao conhecimento desta Casa urn assunto
de real importânCia Para 0 desenvo!Virneflto
conômiC0 c social do Estado de Minas Gerais.
Poderia apenas, nobre Deputado, quando V.
Exa. fala no descaso das autoridades pelo
Parque Nacional do Caparaó, relembrar a V.
Exa. que, ainda recentemente, tivemos a opor-
tunidade de conhecer os farnosos picos que
formam os Pirineus e a famosa floresta tao
decantada e explorada pelo turismo, que é a
Floresta Negra, existente na Alemanha. Tanto
a flora como a fauna, que compöern esta pai-
sagem no continente europeU, não tern termo
de cornparacão corn a flora e a fauna da pai-

0 SR. DEPUTADO GENESIO BERNAR-
DINO Ilustre Presidente da Comissão de
Saide desta Casa, Deputado Haroldo Lopes
da Costa, parlamentar dos mais respeitados,
que vern também lutando pela implantacSo
(10 Parque Estadual da Serra do Cipó, o aparte
de V. Exa. vem subsidiar e enriquecer de ma-
neira significatiVa o meu proflUflCiament0 pois
pretendo acordar a consciência civica do Go-
verno Nacional e do Estadual, no sentido de
que Minas Gerais não seja esbulhada no sen-
tido de que a criatura humana possa ter in-
gares de lazer e que nós possamoS mantel
as reservas naturais deste grande Estado e
deste Pals, tao abandofladaS pelo poder pu-
blico.

No (1iSCUFSO qUe comecei a pronunciar,
resolvi, inicialmente, fazer urn estudo geo-
gráfico Para, depois, entrar na parte de go-
verno, ou, melhor diria, na parte de desgo-
verno. No Parque Nacional do Caparaó si-
tua-se o Pico da Bandeira, que foi conside-
rado por muitos anos como o ponto culmi-
nante do Brasil, ate a descoberta do Pico da
Neblina. E, portanto, o ponto culminante do
Estado de Minas e o segundo do Brasil. 0
Parque Nacional do CaparaO foi criado ha
mais de 15 anos e ate hoje o Govemno nãO
se consciefltiZOu no sentid') de implantar na-
quela região uma infraestrUtUra de turismo,
a charnada indñstria sem chaminés, trazendo
Para Minas progresso e grandeza.

Se V. Exa., porventura, tiver a oportu
nidade de visitar o vale verde do ParqUe
Nacional do CaparaO, notarâ que aquela rnag
nificência, aquela beleza indescritivel, e mai
visitada por autoridades estrangeiras do que

en natural da Serra do Caparaó. E Us
iste a preocupacão das autoridades não so
r relação aos meios de comunicacãO e de
nsporte, como também em proteger estes
cantos. Nas margens da rodovia que atra-
ssa a Floresta Negra, existem vários pontos
risticos, vãrios restauranteS, onde a popu-
ão da Europa e mesmo de outros continen-
s, em suas viagens de turismo, passa horas
grande lazer. Temos aqui uma grande
queza natural, totalmente inaproveitada. E
rneu receio, ilustre Deputado, é de que no
ato mornento em que o Governo do Estado
Minas Gerais cria o Parque Estadual da
rra do Cipó, surjam problemas semeihantes
s do Parque Naciona! do Caparaó. 0 Go-
erno Federal, com suas grandes verbas e
ms grandes departamentOs, deixa aquele lo-
at inteiramente abaridonado pela falta de
stradas e de protecãO. 0 meu receio é de
ue aconteca o mesmo em Minas Gerais, e de
ue 0 nosso parque caia no mesmo ostracis-
no q ue	 cain o Parque do CaparaO.
0 discurso de V. Exa. é muito interes-

ante, porque nos vern alertar Para a necessi-
lade de se criar urn parque flão apenas na
;ua forma estrutural e acadêmica, mas que,
lentro de condicOeS práticaS, realmente
,urnpra a sua finalidade.
Congratulo-me corn V. Exa., já que o pro-

blema tanto da fauna como da flora é de ca-
pital importâflCia Para a protecão do meio
ambiente.

clas brasilej1uis. Naquela região, recebemos,
ostumeiram te, automidades da Europa e dos
Estados Unidos da America do Norte, que não
compreeuldem as razöes por que ate agora
uma beleza daquela, urn horizonte tao vasto
e deslUrnb1mte como aquele, nao tenha sido
descoberto, real e objetivamente, pelo brasi-
leiro. Aquela fortuna, aquela grandeza, aquela
riqueza permafleCe desprezada pelo poder p0-
bliCo. Oxalá, o aparte de V. Exa., ilustre De-
putado Haroldo Lopes da Costa, venha des-
pertar 0 Govei'fo do Sr. Aureliano Chaves, no
sentido de que, criando agora o Parque Es-
tadual da Serra do Cipó, flSO 0 deixe também
apeflas nos papéiS, Perdido nas gavetas frias
dos gabinetes, rnas que ele se tome, dentro
da realidade atual, urn parque nacional Para
Os mineiros, orgulho de nina terra onde se
plantOu 0 princilJiO da grandeza e da liber-
dade.
Na Serra do Caparaó e especialmente no

Pico da Bandeira, nascem vários rios impor-
tantes na região, cabendo citar-se o Itaba-
poafla, que tern, a princIplo, o norne de São
orningos, depois ode Rio Preto, que con-
serva rite sair fora dos lirnites de Minas.
Entre Os seus afluentes se arrola o Rio São
DomingOs, que nasee na Pedra Rachada, Serra
do Caparaó, e que forma uma cachoeira na
encosta desta serra; e o Rio São João, cujo
afluente rnais importante é o Rio Caparaó,
cujas nascentes são no Pico da Bandeira.

A Serra do Caparaó estende-se no sentido
Norte-Sul, desde o Arraia! do Caparaó ate o
antigo Quartet do Principe, loca!izado na mar-
gem direita do Rio José Pedro. Tern de corn-
prirnento cerca de 50 km rnais ou menos e,
(le largura media, em sua parte superior, 7
km aproximadamente.

0 Sr. Deputado Sérgio Olavo Costa -
Nobre Deputado Genésio Bernardino, é corn
a major satisfaçao que assistirnos ao retorno
de V. Exa. a esta tribuna. Como sempre, V.
Exa. traz urn assunto dos mais relevantes e,
como sempre, procura dedicar-se especifica-
mente 0 sua grande região de vivência ou 0
sua região eleitoral ou 0 regiOo em que V. Exa.
tern compromjssos gravissirnos assumidos corn
a opiniOo pOblica.

Mas devo dizer que, nesta tarde, a tamefa
de V. Exa. é das mais ilificeis, das mais pro-
fundas e trabaihosas, prineipalmente quando
V. Exa. frisa a necessjdade de se despertar o
Sr. Govemnailor do Estado. V. Exa. tern pela
frente uma missOo dificilima. 0 Governo do
Estaclo encontra-se em urna profunda letar-
gia, encontra-se numa hipnose magistmal, todos
soberbamente adormecjdos. V. Exa. temá a ta-
refa inglórja de despertar toda essa massa e cer-
tamente terO que começar a despertar o Sr.
Govemnaclor do Estado, os Srs. SecretOrios de
Estado, diretores, chefes, subchefes, inspeto-
res, ate chegarmos ao ponto em que toda a
maquina admjnistrativa esteja desperta. Por-
tanto, V. Exa. tern pela frente urna rnissão
(lificilima. Eu me congratulo corn V. Exa.,quand0 corn esse espirito aguerrido sempre
presente, aceita o desafio e traz urn assunto
de tamanha gravjdade, qual seja o do Parque
do Capara6.

Esteja V. Exa. ciente e consciente de que
estaremos aqui ouvindo suas palavmas corn a
maior atenção, Para que possamos não simples-
mente ouvir urn discurso, rnas assistir a uma
verdadeima au!a de inteligência, uma aula de
cultura, de trabalho e sobmetudo uma aula de
civismo.

Agradeco a V. Exa. o arnável apamte que
me foi concedido, e penitencio-me pom ter
furtado alguns minutos do seu precioso tempo
nesta tribuna.

O SR. DEPUTADO GENESIO BERNAR-
DINO - Nobre Deputado Sérgio Olavo Costa,
V. Exa. representa nesta Casa o verdadeiro
sentido do parlamentar, porque parlamentar
é aquele que estO sempre aberto ao diálogo,
ao debate; V. Exa., honmando a tradiçao de
sua farnilia, grande parlarnentam que foi o pai
de V. Exa., é urn dos deputados que rnais tern
comparecido 0 tribuna para trazer a esta Casa
a palavra de ordem e a pa!avra de fé. V. Exa.
está sempre contrito e fervoroso, corn a cons-
ciéncia cIvica voltada Para os mais altos in-
teresses do povo mineiro.

V. Exa. alerta-nos, mostrando que nada
adiantaria despertar o Sr. Govemnador do Es-
tado ou as autoridades constituldas quanto
aos problemas das nossas reservas naturals,
quanto aos problemas de estrutura industrial,
ou seja, a indOstria sern charniné da Região
Lestc de Minas Gerais; V. Exa. afirma que
nada adiantaria, porque o Governo pemmanece
em profunda hipnose ci que, se fosse urna
sonoterapia, talvez, produzisse algurn resulta-
(To e (Ida pudesse despertar meconstituido,
coin energia, capaz de sentir outra ótica dos
problernas nacionais. Mas o que posso res-
ponder a V. Exa. é que o aparte que concede
a este pronunciamento modesto, vein de ma-
neira magnIfica engrandecé-lo. Não irnporta
que o Govemno esteja dormindo; nao importa
a nos, parlarnentares do MDB, que o Governo
encontre-se em profunda hipnose; nOo irn-
porta que o Governo nao esteja curnprindo
• seu (lever; importa, sim, que cumpramos
• nosso, ci, curnprindo-o, estaremos aqui nesta
tribuna ci nesta Casa corno verdadeiros arau-
tos dos mais puros ideals, defendendo as mais
altas e legitimas aspiraçOes daquele povo que,
na escalada civica do dia 15 de novembro
de 1974, transportou-nos aos umbrais desta
Casa Para, desta tribuna, defendermos seus
mais autênticos direitos.

Muito obrigado pelo seu aparte. Prosse-
guindo, a morfologia da grande região Leste
apresenta-se, no Sudeste, em escarpas que
compreendern a Serra do Mar, o Vale do Pa-
raiba, a Serra da Mantiqueima e a Serra do
Caparaó. Por esta indicação se verifica que
all se estOo confrontando as mais altas mon-
tanhas do Brasil, nas quais ocorreram dife-
rentes processos rnorfogenéticos, imprirnindo-
-lhes grande variedade paisagistica.

Corn efeito, encontra-se em Geografia do
Brash - Grande Regiäo Leste, vol. V, série
A, da Biblioteca GeogrOfica Brasileira, IBGE,
1965, a pág. 20, urn esciarecedor distico ex-
plicativo de fotografia parcial da Serra do
CaparaO, nos seguintes termos:
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"Paisagens tropicais de alta rnontanha dos
macicos do Caparaó e do Itatiaia, em que
perdurarn vestIgios de acöes periglaciârias coni
vales em U, depressöes irnidas ou contendo
lagos, encostas semeadas de blocos rochosos
e formas que lembrarn verrous gkwuirios.
Atualmente se desenvolve ali urn modelado
de clima imido, em que a decomposicão quI-
mica é urn dos seus processos".

A regiäo é, em geral
'
de aplainamentos

ciclicos do perlodo terciãrio superior c, nuni
ponto apenas do cretáceo superior, super-
ficie gondwana. Embora o sisterna geral de-
fina uma zona gnaissica (granito em decorn-
posicão), a presenca das bacias hidrogrâficas
paralelamente ao ifioral criou urna zona de
solo corn urn sisterna de eroso que se tradu-
ziu numa zona clirnática de rica vegetacao.
Desta forma, observam-se florestas hidrofilas
litorâneas, que se modelam mais pela de-
cornposição quirnica corn alteracão das rochas,
do que pelo transporte dos detritos sobre as
encostas.

Nesse tipo de modelado florestal, quando
priinitivo ou preservado, permanece a cober-
tura vegetal, pois a tendência é de apenas se
escoarern argilas e lamas, transportadas em
suspensão nos cursos dãgua.

0 Sr. Depulado Nilson Gontijo Nobre
Deputaclo Genésio Bernardino, é urn prazer
ver e ouvir V. Exa. na tribuna, seinpre tra-
tanclo de assuntos sérioS, (IC inleresse (Ia Co-
rnunida(le mineira.
V. Exa., i]ustre 1)eputado, aborda hoje,

como sernpre o faz, urn dos problernas de
Minas Gerais considerado da rnaior relevân-
cia, da maior importância. Oferece, como su-
gestão ao Governo, o aproveitarnento (10 par-
que da Serra do Caparaó como urn dos pontos
de malores atrativos turisticos dentro das
fronteiras de nosso Estado, apontando ao Go-
verno rnedidas concretas Para esta realizacão

E de se estranhar quc não tenha o Go-
verno do Estado, ate os dias de hoje, voltado
as suas vistas Para o probleina que V. Exa.
aborda. A estrada já era Para estar cons-
trujda ha rnuito tempo. As condicöes que
transformarão a Serra do Caparaó num dos
pontos atrativos e turisticos de Minas já de-
veriarn ter sido fornecidas pelo Governo do
Estado. Pergunta-se o que faz a HIDROMINAS,
cujo dirigente é urn homem de bern, reconhe-
cernos, urn hornem inteligente e capaz, o Dr.
Jayme de Andrade Peconick, figura que se
apresenta quase como urn finaneista quando
dirige urn órgão pdblico, que apenas faz in-
vestirnento visando ao lucro imediato Para
o setor que dirige. Não emprega dez centa-
vos, hoje, se näo verificar as condicöes de
ganhar urn cruzeiro amanhã. Não espera nern
urn dial quer lucro imediato. Bern sabe V.
Exa., bern sabem a Casa e o povo, que este
tipo de investirnento nao pode oferecer lu-
eros imediatos. 0 Estado e o povo ganharn,
rnas a longo prazo. 0 Governo tern que olhar
tambérn o aspecto social, no emprego do di-
nheiro pñblico. Não deve, apenas, visar a
lucros corn o dinheiro que o povo paga seus
jmpostos e taxas, corn o dinheiro que saiu dos
bolsos dos contribuintes. Muitos tomarn di-

nheiro ernprestado Para recolher os seus tn-
butos. Esses tributos devem ser devolvidos
na forma dc rnelhorarnentos püblicos, na forma
de obras püblicas. Mas a mentalidade de al-
guns thrigentes de ernpresa, que parecern mais
ciganos do que brasileiros, do que mineiros,
impede que assirn ajam, aplicando dinheiro
(10 POVO ern obras pdblicas. Querern fazer
refl(liiflefltoS corn (linheiro pdblico. 0 ñnico
renilimento que intcressa ao povo são as obras
em scu próprio benefIcio. E desta forma que
o povo quer o emprego do dinheiro que re-
eolhe em impostos e taxas.

E rnais urn ponto quc rnerece a atenção
do Governo, agora abordado por V. Exa. na
tribuna, e Para o qual charna a atencão das
autoridades, sejarn estaduais, sejarn federais.
Mas não é so a Serra do Caparaó que estã
(!in de abandono. Nos diversos setores
turIsticos encontrarnos abandono por parte
dos órgaos publicos.

E já que o nobrc Deputado Euclides Ciri-
tra volta ao plenãnio, neste instante, chamo
a atencão tambérn (le S. Exa., hornern do Sul
(IC Minas, que ha poucos instantes fazia, desta
tribuna, a defesa da escoiha pelo Sr. Gover-
nador Para o cargo dc prefeito de São Lou-
renço, (10 provecto cidadão Mario Mascarenhas
Oliveira, Para substituir o jovern econornista
de 34 anos, Juarez Bahia, do Banco (10 De-
senvolvirnento (Ic Minas Gerais.

Mas Ia nas proxirnidades de São Louren-
co e Caxambu, estâ Conceição (10 Rio Verde,
onde encontrarnos o Distrito de Aguas de
Contendas, corn pequenino parque (IC Aguas
ininerais, abandonado pela HIDROMINAS e
pela Secretaria die Cornércio, Indtstnia e Tn-
risrno. La se encontra uma pedra que era o
ponto de descanso (10 Irnperador (10 Brasil nas
suns horas (IC lazer. No parque das Aguas
de Contendas, lugar que nern sequer consta
do rnapa de Minas Gerais, o Governo (10 Es-
tado não enxerga coisa algurna. A Prefeitura
tern que an-ar corn o onus de sua rnanutencão.
Sun ãgua é tao boa corno as de São Lourenço,
Carnhuquira e Larnhari. São Aguas que jor-
ram o dia inteiro, quando o povo paga quase
dois cruzeiros por garrafa, e o trabalho é tao-
-sornente de engarrafamento.

Sr. Deputado, muita coisa falta no setor
(IC turisino, rnas Os atrativos não faltarn, a
infra-estrutura não falta. 0 que falta é ad-
ministração, idéia, ernpreendimento e vonta-
dc de trabalhar e de servir. 0 que falta é
fazer isto, e V. Exa. estã fazendo. Curnprindo
corn seu dever, oferecendo sugest6es e recla-
mando providências. Fizessem des do Exe-
cutivo 0 que fazernos nesta trihuna, e haveria
beneficios em favor (10 bern cornurn. Entre-
tanto, parece que a falta de interesse, a von-
ta(le (IC fläo fazer, de não desenvolver e nãO
progredir tornam conta de alguns setores do
nosso Estado, setores da adrninistracão pu-
blica. Isto não impede que a coragem, que
o desejo de servir que tern V. Exa., facam
corn que o Deputado ocupe, hoje e sempre,
esta tribunal corn o desejo e a vontade de
servir sua terra e servir a Minas Gerais.

0 SR. DEPUTADO GENESIO BERNAR-
DINO	 Caro Deputado Nilson Gontijo, re-

ceber urn aparte de V. Exa., nesta Casa, é
Para mim urna grande honra. V. Exa. repre-
senta, neste parlamento, o espInito do expe-
dici&nario que não foge jarnajs a luta. He-
prcsenta o homern que não se afasta urn mi-
jliiietro sequer dos seus direitos. E V. Exa.
deu dernoflStnacão disto, quando muito bern
lutou pelos seus direitos contra a corrupçao
eleitonal implantada neste Estado., quando pro-
curavarn roubar de V. Exa., na altura daqueles
acontecim t0s, uma cadeira neste parlamen-
to. Se consumado este fato, não teniamos,
nesta Casa, urn hornern (10 grito e (10 protesto
corn o espIrito de coragem de V. Exa. Mas
sua vitónia surgiu e sua VOZ se levantou Para
tocar 0 clanirn, Para gi-itar alto e born sorn
em favor do nosso povo e contra aqueles que
não curnprern o dever. Nós, no entanto, esta-
inos cumprindo. Se o Governo adorniecido
não tern idéia e näo tern capacidade de cnn-
ção Para irnplantar no Estado o processo in-
dustrial ou 0 desenvolvirnento do turismo, a
nós pouco irnporta que etc não cumpra corn
o dever. 0 que irnporta é que a Região da
Zona da Mata e a Região do Sul de Minas,
representadas pelos panlarnentares do MDB,
tern idéias. Bastaria que o Governo adotasse
as nossas idéias e estaria ajudando Minas
no seu crescirnento.

Agradeco, portanto, a V. Exa., corn urna
explicacäo sobre o que venho formulando no
HI M pronunciarnento V. Exa. de\-e ter no-
tado que eu, de propósito, antes de fazer a
petição, como (liniarn os causidicos, antes de
colocar a proposicao, estou fazendo urn estu-
do geográfico, fazendo a moldura do Parque
Nacional do Caparaó, Para que, quando en-
viado ao Governo, possa etc ter a fotografia
descritiva da beleza da paisagern que não tern
outro lugar qualquer. Pergunto então: por
que não explora este ponto de atraçao turIs-
tica, que se encontra cornpletamente abando
nado e esquecido pelo Governo?

Muito obrigado, Deputado Nilson Gontijo

0 Sr. Deputado Ferraz Caldas - Men
prezado e nobre colega, lamento não ten acoin-
panhado o pronunciarnento desde o inIcio, porestar participando da Cornjssão de Justiça
nesta Casa. Ouvi o bnilhante aparte do nobre
Deputado Nilson Gontijo e quero tambérn tra-
zer a minha rnodesta participacao a seu vi-brante pronunciarnento -

Oficiamos, por interrnédjo desta Casa, ao
Sr. Govennador do Estado, Para que, através
da HIDROMINAS fizesse rnelhor aproveita-
mento das termas da cidade Sul-rnineira de
Passa.Quatro, que, diga-se de passagem, é es-
tãncia hidromjneral sornente Para satisfazer
aos interesses poiitiqueiros do partido da si-
tuacão, sornente Para indicar o prefeito nos
moides da situacão Fiz uma indicaçao Para
0 rne1hor aproveitamento daquelas terrnas, queestao pratjcameflte abanilonadas e a mercê
de urn cidadão que indica o prefeito Para a
estancia. refirorne ao Sr. Francisco Galvão.

Este cidadão tern em silas mãos a explo-
raVao das Aguas de Passa-Quatro, mas não
esta dando a ênfase necessénja ao turismo.Baseado fist0, rernetemos uma indicação aoSr. Govennador do Estado, recebemos uma

justificatjva exarada em oito laudas e con-
clulmos que a exploracao das Aguas de Passa-
-Quatro é antieconômjca Para a HIDROMINAS,
pois, dizern des, esta é uma ernpresa que visa
sornente a iucros, corno se Passa-Quatro, es-
tãncia hidrornjnerai situada no extremo Sul
(IC Minas, não fizesse parte daquele conglo-
rnera(Io de cstâncjas reconhecjdas pelo Go-
verno do Estado Para rnerecer a devida assis-
têncja.

1 1  o seu parecer, no item d, o seguinte:
a multiplicidadle de opcOes qne se oferece
ao consurniclor final tern sido, nos ültirnos
cinco anos fator de estagnacão e queda no
consurno de água mineral. São as dezenas de
marcas de cervejas e guananás e centenas de
refnigerantcs que hombardlejarn o püblico (IC
propaganda sofisticada. Nossas pesquisas inn-
to a bares, lanchonetes, restaurantes, chunras-
carias, postos de gasolina, clubes, hotels, boa-
tes e ate rnesrno residências, indlicaram urna
gai-rafa de mineral Para 40 de outros tipos
(IC hehida não-alcoólica"

No entanto, men nobre colega, a HIDRO-
MINAS fain da propaganda sofisticada de cer-
vejas, refnigerantes, etc., mas gasta vultosas
quantias, que (leveriarn sen destinadas a pro-
paganda das nossas Aguas rninerais. Não a
Liz, no entanto. A HIDHOMINAS chegou a
ponto die sen consideradla, pelo Tribunal (Ic
Contas, uma emprcsa que dievia ser fecbada.
Meu nobre colega alérn (las Aguas rninerais
(Ic Passa-Quatro, Ia no Sul de Minas, existe
urna cidade que dlevia ser olhada corn mais
bons olhos pela atual adniinistraçao, que se
tern voltadlo Para o turismo. Refiro-me a São
Tome (las Letras, quc está bastante, distante
de Ti-Cs Coraçoes e que, no entanto, ficaria
i)ern perto, apenas 18 on 20 kin, se houvesse
estradas asfaltadas. E urna cidade que, es-
tando a 53 km dla estrada, cia ao Visitante a
impressão de uma aldeia inca ou asteca, onde
existern casas construldas corn lajes de pedras
superpostas scm qualqijer al-garnassa. Seria
urn ponto de atracão tunIstica fabuloso. Pon-
tanto, men prezado colega, ficarn aqui minhas
pálidas reflexOes sobre seu belo pronuncja-
mento -

0 Sr. Deputado Nilson Gontijo - Nobre
Deputado Genésio Bernardino larnento ten que
interromper V. Exa., tirando o brilho de sua
oração, rnas o assunto que V. Exa. abonda é
eminentemente de interesse do turismo. 0
nobre Deputado Ferraz Caldas incorporou ao
discurso ic V. Exa. a omissão do Governo
corn neferCncja as Cidaijes de Passa-Quatro e
São Tome das Letras. Creio que o Deputado
foi ate muito modesto em suns reivindicacoes,
rrIticas e apelos - 0 problema é muito mais
grave. Passa-Quatro desapareceu como estân-
cia hidrorninenal e so é lernbnada na hora de
escolha do norne Para prefeito, atendendo aos
intenesses arenistas. Naturairnente, Passa-Qua-
tro obedeceu ao critCrio de renovação do no-
bre Deputado Rafael Nunes Coelho, nosso cmi-
nente colega e ex-Presidente desta Casa. In-
dicararn Para Passa-Quatro urn cidadão que
pleiteia a homologacao de seu nome pon esta
Casa, já declarando que é candidato a depu-
tado estadual e qne deve fechan as fronteinas
de Passa-Quatno Para que nenhnm outno can-
didato seja "penetra" no rnunicipio, conforme
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expressão usada pelo Deputado Ferraz Cal-
(las. Veja V. Exa. que cuidarn do turismo ape-
nas corn politicagern. 0 nobre Deputado Ferraz
Caldas abordou urn problerna de investimen-
los corn relacão a situacão cconômico-finafl
(eira (Ia HIDROMINAS. Falam que a recupe-
rararn, mas procure V. Exa. verificar o pa-
trimônio que cia tinha ha cinco anos e o de
hoje. •Vcndcram e vcnderam quase tudo. A
HIl)ROMINAS tinha a obrigacão de encampar
o engarrafamcnto de água em Passa-Quatro.
Isto é inclusive lucrativo. V. Exa., que é ho-
inern do interior, sahe muito bern a diferença
critre a despesa (Ic engarrafarnento de agua,
qu é minima, e a da producio de lede. Para
produzir o leite, o fazendeiro tern quc ter pro-
prieda(le, pagar impostos, ter vacas, capital
empatado. raçaO, torta, iinplcmefltOs agrIco-
ias, cstradas, mäo-de-ol)ra, empregados. Tudo
isto pam vender urn litro de leite. No entafl-
to, cobra-se por urn litro die ãgua mineral o
prcco dc urn litro (IC leite. Portanto, é mais
do que lucrativo o engarrafarnento cia água
mineral. Esta histOria dc se (lizer que o or-
çarnento para as estâncias minerais é defici-
tário é urn absurdo, e ncnhuni leigo aceita
isso, quanto mais aquele que entende (10 pro-
blerna. 0 iliscurso dc V. Exa. nos dA opor-
tunnladc, embora tirernos urn pouco (10 sell
hrilho, de falar a rc'speito dos rnoinentosOS
prohiernas dc intel'esSe (las coiflUnidladeS mi-
neiras C' de (iivcrsOS municipios de interesse
turIstico c (IC interesSc daqueles que trazcrn
(linheiro dc bra para Minas Gerais. Mas,
pelo desamparo, silo os mineiroS que saem dc
Minas c vão gastar scu dinheiro na Bahia,
Guanabara, Espirito Santo e outros Estados.
Tcrnos Judo aqui dcntro C nada temos, porque
falta Judo c, faltando Judo, está faltando in-
teresse, vontade dc servir e de trabalhar por
Minas Gerais. Ternos e n5o teinos. E corno
aqucic que guarda o scu clinheiro no hanco
c vai pedir urn empréstimo ao vizinho para
sua sohrcvivêneia. Minas Gerais estã assirn:
rica cconornicarnente, pobre financciramcntc.
Pecle (linheiro emprestado, quanclo tern dc-
positos bancários. Mas nib sabe ncrn preen-
eher urn cheque para tirar sen dinheiro (10
banco e invcstir conveniente e lucrativarnente.

Falarn na reabertura do jogo neste Pals.
Son francarnente a favor do jogo regularnen-
lado e oficializado. Estou ate com urn pro-
nuncianicnto muito grande para fazcr clesta
tribuna nos próxinloS (lhas. F. na opoitLifi i-
(lade, quero contar coin a colahoraçio de V.
Exa., Sr. Deputado. Con1 o procluto do jogo,
podcin-se amparar as crianças desarnparadas
e dlcsvall(las; podern-se construir abrigos pam
os veihos c podc-se arnparar o turismo. 0
que nib C possivel é que brasileiros continuern
voando para Carrasco, Ramirez, Assunçio,
Mar del Plata, levando o cruzeiro trocaclo em
(lólar, quando podernos trazer dinheiro es-
trangciro para nosso Pals. 0 jogo existe aqui
no Brasil, mas infelizmente existe tambérn urn
sentirnentalisrno piegas que impede o joo
aberto, regulamentado, franco e oficializado.
o Govcrno que proiba menores dc 18 anos
dc frcqüentar salöes dc jogos; que obrigue
a apresentacaO (10 C.P.F. pal-a o acesso sos
cassinos. Alas que o dinheiro brasilciro nio
saia dc suas frontciras para outros paises.

Os cassinos de Estoril, Mar del Plata, Car-
rasco, Ramirez, Las Vegas, etc. estio cheios
dc brasileiros que lotarn Os aviöes, levando
(linheiro (10 Brasil pars gastar nos cassinos
estrangciros. Sio aqueles que ganhararn mui-
to, silo aqueles cujas crnpresas multiplicam
SCUS lucros enquanto estarnos aqui conver-
sando. Esse (linheiro nio é empregado para
ajudar os rnais necessitados, que dormem nas
sarjetas, porque hoje ii n5o se constróem
mais lepmosarioS, asilos e hospitais. 0 tuber-
culoso pobrc, por cxernplo, está rnorrcndo
scm nenhurna assistência.
Na vcrda(lc, antecipei algurnas paiavras

tic Ufli (liScUrsO que desejava pronunciar, pois
cntusiaslflei-lTld' c soltci aquilo que está dentro
de imm, pcnsando colaborar com V. Exas.

0 SR. I)EPUTADO GENESTO BERNAB-
I)INO - Muito obrigado a V. Exa., Deputado
Nilson Gonti.jo. Mas, men caro Dcputado Fcrraz
Caldas, ilustre pariarnentar (10 Sul (IC Minas,
o apaitd' de V. Exa. chegou em boa hora,
pocque V. Exa. (IeScrevcu aqui as riqueZas
naturals do Vale (10 Caparaó. V. Exa. falou
sabre a Hll)ROMINAS, citando corn precisio
o quc hoje C uma crnprcsa comercial. Para
naO ir rnuito longe, pb(iCmOs citar a empreSa
Correios e TclCgrafos, clue a cada dia sohe
50:15 taxas, porque C urna empress quc nao
poth' dar prejuizo . Pergunto no Govemnadlor
(10 Estado c ao Prcsidcnte (a Rcpblica: ins-
tituiçöcs dc serviços pibblicos Silo transforina.
(as em ernprcsas apenas par arrancar dinhei-
ro do povo on para servi-lo? As ernpresas pib-
blicas precisarn servir ao povo C fib trans-
formnarern-se cm instituiçies comTlclCiais para
arrancar OS parcos recursos (Jesse rnesmo
povo. que ji se cncontra ern dificuldades para
cumprir seus cornprornissbs cotidianos, corn
a custo (IC vicla aumentando dia a (ha

Portanto, nobrc Dcputado Ferraz Caldas,
I amentamos profundarnente que o Govemno
do Estado c a Presidencia (a Bepi'iblica tenharn
iinplantado urn novo sisterna cm que 0 poder
publico se transforina em empresa particular,
para retirar minguados recursos do povo.

A V. Exa., I)eputado Nilson Gontijo, tarn-
bern agmadeco o honroso aparte que veio ao
encontro daqui!o que pensb. Nós estarnos
num Pals em que, alérn dc entregarmos as
nossas miqueZas naturals abs estrangeirbS, atra-
yes (as rnultinacioflais que solapam Os nos-
sos recursos naturals, cstarnos tamhérn en-
tregando o flosso ouro aos paises estrangeiroS
atmaves (Jos cassinos.
Por quc nio aproveitar a estrutura (las

nossas estincias hidrorninerais para a im
plantacio do jogo? Impiantacãb do jogo, o
o,,( oficializado. Se nós temos muitas aU-
tarquias oficializadas, se temos, realmente,
estrutura par podcr traçar caminhos, arran-
car rccursos para resolver problemas comO
o (a cmiança abandonada, crno muito bern
abortion o nobre Dcputado Nilson Gontilo,
p01- que csta estmutura turistica (as estinuias
hidrornincraiS, cbrnpletamente abandonadas,
cornpletarncnte as moscas? Por qUe nio 1e
varrnos para Ii o jogo? Eie já cxistc nos apar
taincntos de Copacahafla dc existe nos apar
tanicntbs e nos salies suntuosos de Belo Ho-

Izonte e em outras capitais deste Pals. Por
r entio, nio permstirrnos que o thnheiroqU,

ye
Governo está perdendo corn o jogo possa
rter par as obras de assistência social

,jeste Pals? 0 que estarnos perdendo corn a
isse empresarial	 baröes do dinheiro des-
te 	- que caminha, que cruza as fron-
jjras par a Europa, EUA e outros cassinos
ti.angeTros, !evando a nossa fortuna, levan-
do nosso clinheiro para riqueza de outras
nacoes para aplicação das divisas que dão
a outros palses contliçics dc resolver seus
problenlas socials!

prosseguindo, Sr. Presidente, Se, no en-
tanto e retirada a cobertura vegetal, o pro-
cesso natural de erosio se acelera pela acio
humans, que efetivamnente se pmocessava na
Região do Caparaó, por uma agricultura rim-
dimcntar, muitas vezes acompanhada das quei-
madas, quc vêm de longa tradicio.

No que se refere ao Vale do Rio Doce,
que tern por sua vertente uma parte da Serra
do Caparaó, o modelado florestal é sub-higró-
fib, isto C, marcado por urn perioclo de me-
nos umidade, quc corrcsponde i estaçio fm-ia.
Estas condicOes se dispicm na periferia dos
campos do Caparaó, corn faixas dc matas se-
cas, dc rnodo que as atividades econômicas
assirn se distrihuem: ao Sul, as atividades agri-
colas cncontrarn amplo desenvolvirnento, e
ao Norte, oncle a mata seen impema corn ca-
racteres definidos, predominarn as ativida(les
pastoris.

Toclavia, cumpre csclamecer que a Regiio
(lb Caparaó, dada sua proximidade corn o Ii-
toral, reccbc massas (Ic ar atlânticas, que tor-
nam a rcgiio lirnitrofe dos Estados de Minas
e Espirito Santo zona de elevado indice plu-
viomCtrico, coin estaçio chuvosa (pri-
mavera-venbo) c uma estação seca que pode
ser mais ou menos acentuada. Trata-se de
urn clirna mesotérmico de veröes brandos e
estação chuvosa no verio. As variaçöes re-
sultam de influências oceânicas segundo os
niveis de altitude cia serra Conforme as de-
monstra a classificacio de Gaussen, que acoin-
panha o ritrno da temnperatura e das chuvas
(lurante todo o ano e nio por médias anuais.

Nos Poulos de rnaior altitude, são muito
baixas as temperaturas nos rneses mais fnios.
Os mapas eolhidos mostrarn as isotermas
anuais de 18° a 229 bern explicadas em re-
lacao is massas de ar continentals e atlinti-
cas. 0 mapa (las isoietas anuais mostra que,
na Zona da Serra do Caparaó, as precipitaçOcs
pluviométrjcas ultrapassam o indice de 1.500
mm anuais. Quanto a umidade relativa, as
ISOletas registram urn indice elevado de 85%
no maeico do CaparaO, em Guiornar.

Dc modo geral, e não apenas na Serra
do Caparao, são tambCmn clevados os indices
de nevoejro nas escarpas da Mantiqueira, na
SUa "cadeia frontal", cm Minas Gerais e Es-
Pluto Santo, na qua], em algumas estaçies,
chegarn a atingir mais de 22 dias.

Segundo a classificação climitica de
Gaussen, trata-se de urn clirna "em que a curva
termica é sempre positiva e nao ha perlodo
WO", A temperatura do rnês mais frio émenor que 15' C. No caso do maciço do Ca-

paraó, em Guiornar, no Espirito Santo, o cli-
ma é corno o de Teresópolis: clima (las altas
altitudes na rcgiio tropical, devido a orogra-
fia, pois aquela estaçio se acha em zona ele-
vada, situada a barlavento dos ventos ñmidos
do quadrante Sul.

A partir da cota de 1. 200  m pode ocor-
rer
'
no maciço, ternperatura variivel de 0 a

10° C, no rnês mais frio.

Estudadas as camactcrjstjcas da vegetaçio,
a do maciço do Caparaó se classifica como
subarbórea, arbustiva c herbicea, de forrnaçibo
eampestre.

Neste item, a obra citada, a pig. 168,
nos di a seguinte informaçao:

"Campos (a Serra do Caparaó -- No Mu-
nicipio dc Espera Feliz, situado em Minas
Gerais, quc confronta corn o Sul do Espirito
Santo, ergucmn-se as eievaçOes (a Serra do
Caparaó, compmccndendo o ponto mais alto
(10 Brasil, 0 pontio da Bandeira, a 2.890rn
dc altitude. Efetivarnente, ha naquela regmao
urn elevacio nivel, qual urn planalto, a 2.000
in detie altitude, em media.

Na opiniio dc Frejtas, resulta dc de urn
antigo pen eplano levantado tectonicarnente
bquele nivel, corn o quc concordam outros
estucliosos. E, corno para fornecer também
urn argumento fitogeogrifico, no Caparaó a
vegctação cobre as giganteseas superfIcies
convexas dc gnaissc. Parece representar nio
UM tipo canipestrc antigo, porCm, o que re-
nianesce de antiga cobertuma arbustiva on
nlesrno arbOrca.

Todavia, a inexistência dc cobcrtura cam-
pestre natural on antiga, que caracteriza Os
elevatlos relevos de Bocaina, Itatiaia c Orgios,
taivcz seja conscqiiência do isolamento pa-
leogeogrifico do Caparaó e de sua posiçio
geogrifica cm latitude mais baixa.

Seja comb for, ji em 1942, Bnade fnisava
quc a Rcgiio (a Serra do Caparaó está co-
berta, na malom parte, de vegeta(;ão secundá-
ma on, pelo menos, modificada pelas queimas
acidentajs ou provocadas Foram assina-
ladas diversas espCcies de interesse fitogeo-
grifico, corno azara emtliae (so encontradano Itatiaia), zygocacjus obtusangulug, hymeno-
phylluni magellamicum, hymegachjlum, ble-
chiu urn organ ense, polypodjum tamandarei, (sO
encontratias no Itatiaja e Serra dos Orgios),
noihocilus coccineus (talvez endêrnjca do Ca-
paraó), anemone dodecapeiqia (que ocorre no
Chile, Argentina, Uruguai e Rio Grande do
Sul), anemone sellovij (tambérn encontrada no
Rio Grande do Sul e Itatiaia).

Brade (1942) tambérn ressalta a ausêncja
do gênero andino representado na Bocaina,
Itatiaia, Serra dos Orgios e Monte Roroimi,
pelo "capirn-cabecadenegro" (cortadeira mo-
desta), que the permite concluin que "a Serra
do CaparaO e sua colonizacao de vegetais são
mais recentes do que a (las outras elevaçoes
indicadas".

A regiio a que nos referimos tern uma
densidade populacional de 60 a 100 hab/km2
cm 1960, conforme obra citada, pig. 178/179,
mapa.
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Não obstante tradicöes de queimadas pa- ca
ra fertilizacão do solo, a carga humana na pi
região ainda não representa urn fator de efe-
tiva destruicãO dos recursoS do rneio ambiente.
Este ainda se apresenta em condicOeS deser
preservado, coin Os seus aspectos fisiograflCOs B
relativaiflente puros. Ainda se conserva a pal- a
sagem local de serras majestosas, cachoeiraS Hi

(le grafl(IC beleza, três lagos cncantadores, na
altitude (IC 2.500 in, e apreciaveis extensöeS
campestres, enfcitadas de samambaias, Para-
sitas e lIrios campestres.
0 povoarndfltO foi gradativO, em tempo f

relativamente recente, na expansaO da cultura j
cafeeira na Zona da Mata. Ao pé da serra, 

(1

em bucólico recoihimento, demora o Caparaó I
Veiho, pequeno povoado corn 6.000 habitan-
tes (ledicados a cafeicultura. E, corn efeito,
as referencias a vl(la agricola na reglao dao
precedênCia ao café, cuja qualidade permitc
consideravels lucros na exportacSO. No en-
tanto, a região é propICia Para a horticultura
c a fruticultura, desdc que aplicadas corn téc-
nica moderna (le aproveitamento intensivo,
nos viirios nIveis de altitude que importern
cm variacOeS climatiCas.
As cidades existentes na regiSo são de

peqUcfla dcnsidade populacioflal, e seus ha-
bitantes (ledicarn-se, cm major escala, as ati-
vidades rurais e industria de transformacãO
(le produtos i'urais. São cornunidades simples,
que. por distarern da Capital do Estado, so-
frem influência dos municipioS maiS impOr-
tantcs da regiSo, como Carangola, Espera
Feliz, Manhumirim e outros.
E claro que cstas informacöes convergern

para salientar que as citadas cornunidades,
situadas Has bachis quc têin na Serra (10 Ca-
paraó o scu divisor (IC águas, apresentam con-
diçöes econômicas c sociais Para suportar
nina ampla prograrnacSo turistica.

Em verdade, a iniciativa privada, desde
longo tempo, vem aspirando a converter a
Serra do Caparaó cm ponto de atraçSo tu-
ristica nacional, por sua condicSo de altitude
no Pico da Bandeira, muito procurado por
alpinistas do Rio de Janeiro, e, adernais, por
suas condiçöes geomorfológicas, que atrairarn
a atençSo de notáveis autoridades nacionais
e estrangeiras. Trata-se de urn relevo ondula-
do, denominado mar de rnorros, que desperta
grande interesse cientifico. 0 interesse das
pessoas e organizacöes privadas em desen-
volver 0 turismo local foi manifestado inicial-
mente, de forma ampla e coordenada, pelos
prefeitos e personalidades representativas dos
Municipios de Manhumirim, Matipó, Santa
Margarida, Manhuacu, Lajinha, Presidente
Snares e outros. Dirigirarn-se des a RURAL-
MINAS em ofIcio, salientando as caracteris-
ticas fisiogrãficas e econômiCas da RegiSo
Leste de Minas Gerais, especialmente da Zona
(Ia Mata, para a qual reivindicaVam melhores
condicôes de eletrificacSo pela CEMIG e pela
ERMIG.

lizada em Matipó. SimonéSia tern usina
'ópria, muito preCária.

0 documentO mencionado se refere am-
a rodovias da região: Rio - Bahia e
'lo Horizonte - \Titória, faltando as ligaçöes
lequa(laS Para acessO aos pontos regionais
ais importaflteS.

Em 23-4-1959, a AssociacSO Rural e Asso-
iação de Moços de Presidente Soares, por
casião do 1° Congresso de Turismo realiza-
o em Belo Horizonte, encaminharam 10 Pre-

eit() de Carangola, municipio próXimo e (IC

ritirnas vinculacôes regionais coin Serra
to Caparaó, urn oficio em que postulavam
necessidacle da criacão de urn parqUe na.
ional para preserVacãO dos condicöes ceo-
ógicas da Serra do Caparaó e exploracSo (II

ndñstria turistica na região.

0 supervisor de entSo, na AssociacSo de
\Ioços de Presidente SoareS, Sr. Ronald Gripp,
boje prestigiosO lider ernpresariaL em entre-
vista an Correio do Manhâ, 

publicada em
17-6-1960, defendeU longamente a sua idéia,
sob três (liferentes aspectoS o turismo, a
agricultUra e 0 conserVaciOflismo Referiu-se
a necessidide de meios (le comufli((ca0. (IC
introducSo de imigranteS curopeus c de de-
fesa forestal da região.

Felizmente a idéia vingou, e o Parque
',\.Iinnal (10 Caparaó foi criado em virtude
(IC 
duas nOrmaS legais que aqui (levern fear

registra(IaS a primeira foi a Lei Estadual
n.9 2.487, de 18-5-1961, pela qual o Etado
mifleiro é autorizado a (bar terras devolutas
an Governo da União Para a criacão do Par-
que Nacional do Caparaó; e a segunda foi o
1)eereto Federal n.9 50.646, de 24-5-1961. que
cria o Parque Nacional do Caparaó e dã outras
prnvidencias

Por esta legislacao instituin-se urn mo-
nuinento piiblico natural, de propriedade da
UniSo e (lestinado a preservacao (las cspecies
florestais e faunisticas.

Em 6-2-1967, o Rotary Clube dc Manhu-
miriin (liriglu ao Prof. Douglas Al. Knudson,
(Ia Escola Superior de Florestas, de Viçosa,
sugestão em que aprcsenta histórico da Serra
(In Caparaô, co

in 	situacSo atual
e pontos turisticos. Sirnultaneamente, rnos-
trava a necessidade da construcSO de urn hotel
de classe turistica e a conveniêflcia de or-
gariizacSo e inanutcncSo de urn museu ou urn
zoológico. Co

in pressupostOS sugeria que
seria módica a ajuda da Alianca para o Pro-
gresso on entidade afim e que a admmniStra
coS se lana por convêniO corn o departamefl
to de recursos naturaiS renovãVeiS.

No ano seguinte, em 2-8-1968, a mesifla
entidade dirigiu ao então Ministro da Agricul-
tura, Dr. Ivo Arzua, urn ofIcio em que se re-
feria as condicöeS de existênCia e adminis'
tração (10 Parque Nacional: cobranca de Pe'
daglo; construcâo de abrigo de pedras e caSa
(IC madeira, no curne do 

Pico, Para mnstalaca°

(IC transmiSsOres de TV pebo Governo do 
ES

pinto Santo; falta de estrada de acesso e ab-
soluta deficiencia (le instalacöes condignas
Para o desenvolVimento.

posteriormente, em 18-11-1973, o Diário
i ic/al da Unido publicou liberaçao de verba
Para fins de desapropriaçao; e, em 22-7-1974,
soljreveio a Lei Estadual fl.9 6.296, referente
, I de terras devolutas ao Instituto Bra-
sileiro de Defesa Florestal, na area em refe-
i-ência.

Não obstante as sucessivas e jflcansávejs
i-eivindicacöes em relaçao ao Parque Nacional
do Caparaó, a situação permanece na estaca
zero: nada se fez, e as queirnadas ocasionais
on o desmatamento no regiSo, por conveniên-
cia de uma economia de subsisténcia (IC C-
quenos posseiros on fazendeiros desprepara-
(lOS, prosseguem, causando danos a vegetaçao,
00 clima e a qualidade de vida coletiva oh
existeflte. E urn processo lento de destruiçao
do ineio ambiente, embora ainda haja tempo
Para preservar condiçöes e riquezas mais pon-
deraveis Para o desenvolvimento turIstico e
econômico social.

0 parque florestal se estende por uma
superficie de 98.366.000 m2, sendo 50.000.000,
no Estado do Espirito Santo e 48.366.000
em Minas Gerais.

A mera instituição de reserva florestal
scm duvida siinboliza o zelo coin o Go-
verno Federal se dispôe a cuidar do mejo
ambiente, protegendo as florestas, a fauna e
os recursos C belezas naturais nelas existentes.

Todavia, a questão é de maior enverga-
dura: cm qualquer caso de regionaiizaçao dos
medidas (le maioi- interesse adrninjstratjvo
estão implicitas as motivacöes relativas ao
desenvolvimento e a seguranca dos cornuni-
dades, pois entrain jogo as cornpiexas
relaçocs entre os seres huinanos e o mejo em
quc des desenvolvein o sen trabaiho c a sua
Cultura.

No caso (las eomunidades imediatarnen
te relacionadas coin o Parque Nacional do
Caparaó, scm (I6Vida que elas apresentam urn
earáter essencjalmente homogêneo, coin

 caracterjsticas naturajs e humanas.

Scu espaco geográfjco se insere num con-
texto tropical de solo sujeito a erosSo e clima
quente e imido que definem os objetivos eco-
flôrnjcos e a estabilidade social.

Examina(Ios, em conjunto, os fatores Ii-
Siografj05 c os recursos (IC organizacSo do
trabalho local, verifica-se a existência de po-
tcflcialidades que são bastante significativas
Para urn interesse estratégico em relacão ao
progress0 local. 0 Parque Nacional do Ca-
parao pode sen analisado em termos de poder
naclonal E, por isso, cabe pensar-se mais

objetivamente na reestruturacao do seu CS-
paço geogrIfico e no seu desenvolvjmento.

Scm dávida, providências desta natureza
iniportam em estabelecer os seguintes concei-
tos que Sc encontram nos cornentários publi-
cados sob o titulo Geografja e Poder Nacional,
de autoria de Lysia M. C. Bernardes, na
Reuishj Brasileij-a de Geografia, ano 28, n.9 3,
julho/.setembro de 1966, pig. 280:

"Reconhecendo que transformar on reor-
ganizal- o espaço e todas as atividades que
nele tern lugar, no sentido de torná-lo mais
propiejo as atividades e necessjdades huma-
nas e de devon permanenternente o nIvel de
'ida (las popuiacöes, é o objetivo final dos
planejamentos somos levados a aceitar que
executor Ufli pianejamento global on regional
é, a hem (lizer, fazer urna nova geografia.

Corn efeito, o II PND atribui a totalidade
dos 17 parques nacionais, existentes no nosso
Pals, a quantia de Cr$ 15.690.000,00, a qual,
(livliuida por aquele nainero, da o quociente
de Ci's 938.882,00 Para cada urn.

Acontece que o destino dessa irnportãncia
é referido (Ilretamente, neste caso, a três hi-
póteses.

Apiica(lo a uma pante (Ia superficie do
terra, urn piano introduz novos fatores geo-
rãficos e onigina novos aspectos na paisagern.
Por nutro lado, desejamos mais uma vez lem-
hi-ar que um piano econômico, seja qual for
ma nafureza, panic de urna realidade con-
creta que é o conhecimento racional do espa-
(0. (loS (Ondicionamentos que dc sofre, dos
iccursos que dc oferece e do cfetivo humano
(RIP dc Suponta"

Neslas condiçoes, é de Se ver que o Par-
(IOW \icionai (In Caparaó fldcdssjta de maio-
eps "cu- financeiros e de urn regime de
J)iioii(lade mais efetivo do que o que ate
agora the tern sido atnihuIdo.

Dc fato, no momento em que se acha em
fianco encaminharnento o expediente Para
a laveatura (las escrituras de doação, verifica-
-se que são insuficientes as verhas destinadas
as dcsapropriaçoes.

A) pagan desapropriacoes;

B) montar estrutura de turismo;

C) construir estrada de acesso;

D) dar caráter pnioritánjo aos programas
relativos ao Parque Nacional do Caparaó.

Essas providêncjas são inadiáveis. Numa
zona de alto significação geografica, de solo
fertilizado por diversos rios, de majestosos

Dc fato, estas empresaS servem aos Mu-
nicipios de Manhuacu, Santana do ManhuacU,
Manhumirim (em parte) e Presidente Soares,
ao passo que Matipó, Santa Margarida e Ca-
putira são atendidas por usina particular lo-
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)anorarnas e próxirna do litoral, nada mais
usto que atender as aspiracöes das comu-
riidades locals e acelerar os expedientes bu-
rocráticOs e financeirOS para a mais breve
solucãO dos seus problemaS.

Assim, apresefltei hoje requerimento que
tern por objetiVo solicitar aos podereS pñbli-
cos federais e estadUals as mais energiCas
medidas no sentido de que sejam aurnentadas
as verbas destinadas ao ParqUe Naciollal do
Caparaó, a urn de que sejam bastantes e so-

ficieflieS para:

1 - pagamefltos das indeniZacoes por
desaprOpr1aco de glebas de terra dos pro-

prietarioS locais;
2 -- estruturacão local da atividade tu-

rjstica, mediante constrUcão de prédios ade-
quados e instalacOes dos servicoS piiblicos Cxi-

gidoS por esta indnstria;

3	 abertura e asfaltalfleilto (Ic estrada
tie rodagern que faça a ligacSO corn as esli'a-
das nacionaiS acima referidas.

Isto posto, solicito seja minha propoSi-
çäo aprovada pelos Srs. DeputadoS, pois scu
objetivO é o cngrandecimeflto e o prestigiO

do povo e do Estado de Minas Gerais.

Para emitir parecer sobre a indicaVão
do nome do Prof. Afrânio Amaral para pre-
feito Municipal de PatrocifliO efetivos - Srs.
DeputadoS Sebastião Nascimeflto, Christovam
Chiaradia, José Santana, Nilson Gontijo e
Milton Lima; suplentes - Srs. DeputadOs Emi-
lio Gallo, José Laviola, João Bello, Sérgio
Ferrara e Euripedes Craide.

Para ernitir parecer sobre a indicacão
do norne (10 Sr. Nário Mascarenhas Oliveira
para prefeito Municipal de Sao LoureflcO efe-
tivos - Srs. DeputadoS Euclides Cintra, José
BonifáCiO Filho, Morvan Acayaba, Nilson Gon-
tijo e Ferraz Caldas; suplentes - Srs. Depu-
taclos JoSo Marques, Cyro Macic!, Carlos Le-
mos, Euripedes Craide e Elmo Braz.

Para ernitir parecer sobre a indicacãO
do norne do Prof. Carlos Edil Freitas Fortes
para prefeito Municipal de Passa-QuatrO efe-
tivos Srs. Deputados Nunes Coelho, Euchi-
des Cintra, Raimundo Aihergaria, Ferraz Cal-
das e Nilson Gontijo; suplenteS Srs. Depu-
tados DorningOs Lanna, Cicero Dumont, An-
tônio Dias, Kemil Kurnaira e Luiz Baccarifli.

5.' REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 4 DE SETEMBRO
DE 1975

PRESIDENCIA DOS SRS. DEPUTADOS JOAo
FEHRAZ. CHRISTOVAM CHIARADIA E JUNIA

MA RISE

Comparecimento

João Ferraz - - Lñcio tic Souza Cruz --
Said Arges Junia 1\Iarise Pedro Gustin
- Arnilcar Padovani - Carlos Eloy -- Car-
los Lernos - Christovarn Chiaradia	 Cicero
l)urnont - Cyro Macic! Dalton Canabrava
- Dênio Moreira Domingos Lanna - Elmo
Braz - Emilio Gallo - Emilio Hadda(i
Euclides Cintra	 Euripedes Craide - Fãbio
Notini - Fãbio Vasconcellos Ferraz Cal-
las --- (ienésio Bernardino - Gerardo Re-
nault --- Gomes Moreira - Haroldo Lopes -
Humberto de Almeida - Jesus Trindade
Joao Marques	 João Navarro --- JoSo Pinto
Ribeiro	 Jorge Orlando Carone --- José Bo-
nifácio Filho - José Santana Luiz Bacca-
rini - Mendes Barros - Milton Lima - -
Milton Salles - Morvan Acayaba -- Narcélio
Mendes - Neif Jabur - Nilson Gontijo - -
Nunes Coelho -- Pedro Narciso - Raimundo
Albergaria -- Ronaldo Canedo - SebastiSo
Nascirnento -- - Sérgio Ferrara -- Sérgio Olavo
Costa - Sylo Costa --- Telêrnaco Pompei -
Vicente Guabiroba.

Proposiçôes

PHOJETO DE LET N: 201/75

Deelara de utilidade páblica o Grupo
da Fraterniclade Joseph Gleber, de Teófilo
Otoni.

A Asseiiihléia Legislativa do Eslado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1. - Fica declarada de utilidade p5-
blica o Grupo da Fraternidade Joseph Gleber.
(le TeSfilo Otoni.

Art. 2: - Esta lei entrarS em vigor na
data dc sua publicaçSo, revogadas as (lisposi-
coes em Contrárjo.

Sala das Reuniöes, 4 de setembro de 1975.

,Justifieuçao --- 0 Grupo cia Fraternidade
Joseph Gleber, de Teófilo Otoni, tern por fi-
nalidade (lar assistência as famIlias mais
necessitadas da comunidade, visando especial-
inente a infância. Mantém servicos de am-
bulatorio, assistêncua médica, distribuiçao de
rnerendas, roupas e rernédios, funcionamento
do Clube de Mães, que, além de palestras so-
bre higicne, puericuitura, direito usual, mo-
ral e eivica, prornove eursos de artesanato,
pinlura, cone c costura, culinãria, etc.

A obra vein desenvolvendo, assirn, urn
tial)alho (IC ainparo e reCuperacão das famI-
has assistidas no campo da saüde, educacao
c prornoçao social, graças a dedicaçao de sua
cquipe die voiuntãrios, que nSo poupa esfor-
C()S Para nealizaçSo dos seus objetivos.

Todos os servicos feitos pelos participan-
tes são gratuitos, a titulo de cooperaçSo. Mes-
mu assim, a obra luta corn muita dificuldade
Para manutencao dos serviços existentes, pois
a Coinuni(iadd é muito pobre, e os recursos
são sernprc insuficientes para cobrir as ne-
cessidacles constataclas e desenvolver as ati-
Vi(ifldes necessãrias a plena realizaçao de sua
finatidade, que é a prornocSo humana.

0 Grupo da Fraternidade Joseph Gleber,
de TeOfi!o Otoni, é considerado de utilidade
publica pela Lei Municipal n-9 925, de
31-7-1964; foj registraclo no Conseiho Nacio-
Ha! dc Sci'viço Social, do MEC, em 26-10-65,
e filiado S OSCAL -- Organizaçao Social Cris-
Li André Luis.

Kern ii Kurnaira

PBOJETO DE LET N. 202/75

1)5 denorninaçao no forum dii Co-
rnarca de AipiiiOpolis

A Asserrihléia Legisiativa do Estado de
Minas Gerais ciecreta:

Art. 1.' - 0 forum da Comarca de Alpi-
nopolis passa a denornjnar-se Forum LSzaro
Brasileiro.

Art. 2. -- Revogadas as disposiçSes em
contrSrio, esta lei entrarS cm vigor na data
dc sua publicação.

NomeacãO de Comissöes

A Presidência norneia a seguinte ComiS-
são, para ernitir parecer sobre a indicacão
do nome do Sr. José Gabriel Jñnior para
Prefeito Municipal de Tiradentes : efetivOS
Srs. DeputadoS João Navarro, Jesus Trindade,
Cicero Dumont, Luiz Baccarifli e Pedro Nar-
ciso; suplenteS Srs. Deputados Morvan
Acayaba, Emilio Gallo, RonaldO Canedo, Sér-
gio Olavo Costa e Haroldo Lopes.

Matéria Aprovada

REQUERIMENTOS

Do Sr. Deputado Dênio Moreira, solid-
tafl(lO retirada do Projeto de Lei n. 95, de

stia autOria
(10 Sr. Deputado João Navarro, sohicitan-

(10 retirada, dii pauta, do requcrimento de sua
autoria, em que pede audiênCia da ComissãO
de Educacão sobre o Projeto de Lei n.9 95;

n.9 445, do Sr. Deputado José Santana,
solicitando ao Governo Federal, através do
IBC, urn plano de emerg6ncia para a cafeicUl-

tura de Minas Gerais.

Kernif Kua Ira - Lujz Baccarinj - Go-
'Her Moreipa - Fdblo Notini - Emilio Had-
dad - Amilcar Padopanj	 Genésjo Bernar-
dino - Sérqio Olavo Costa - João Pinto
Rb eiro

Sala das Reuniôes, 4 de seternhro de 1975.

Humberto de Almeida - José Santana -
Narcélio Mender - Gyro Macjet - Dorninqos
Lanno - Cicero Dumont -- Morvan Aeayaba
- Euclicjes Gintra - João Navarro
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Art. 3Q	 Esta lei entrarâ em vigor na
data de sua publicacão.

Sala das ReuniOeS, 2 de setembro de 1975.

Jdnia Manse - Sérgio Ferrara - João
Pinto Ribeiro - Emilio Haddad - Luiz Bac-
canini - Neif Jabur - Ferraz Caldas.

JustifiCacão 0 Conselho Particular da
Sociedade de São Vicente de Paulo vem prcs-
tando relevanteS servicoS a toda a comUfli
(lade de Vespasiaflo e adjacêflcias, desde a
sun fundacãO, em 1937.
Sens diretores, de ilibada reputacão e

ldoneidade, são pessoas que não medem sa-
crificioS. quando deles necessitam os mefloS
afortunados.
Pelo expostO, csperamos mercCCr a api'O-

vaçSo deste nOSSO 
projeto, para o que junta-

mos toda a documcfltacao legal.

Jdnia Manse

V
JustifiCacãO - 

Após urn trabaiho persis-
tente, ao longo de vários anoS, consegUiu
a CornarCa de AIpin6POl1S ter seu prédiO do
forum coneluido e está agora em fase de inau-
guracão.
o presente projeto de lei dando ao forum

o nome de Lãzaro BrasileirO visa a prestar
uma justa homenagem e urn preito de grati-
dão ao ilustre alpinoPOleflse Lázaro Brasilei-
ro, que tantoS e tao relevafltes servicOS pres-
ton a sua comunidade.
Lãzaro BrasileirO, filho do Sr. Francisco

Pio BrasileirO e da Sra. Maria Alves de Fi-
gueiredo, nasceu em AlpiflóPoliS aos 19 de
fevercirO de 1893. Casou-Se aos 24 de abril
de 1915 corn a Sra. Maria Cândida Moreira.

Intciigeflte, honeStO, trabalhador e dedi-
cado, muito fez para o progreSsO de sua ci-
(lade. OupoU muitoS cargos importantes, pe-
la sua capacidade de lideranca, tendo por
objetivO oferecer meihores condicöes de vida
aos seus concidadSos. Fol juiz de paz no
perIodo de 1937 a 1946, tendo conseguido
resolver várioS problemaS corn a firmeza de
carátcr e honestidade que ihe cram pccuiia-
res, fazendo respeitar suas decisöeS.

Em 1955, pelos seus méritos incontestã-
veis, coube-ihe a honra de assinar a ata da
instalacSo da Comarca de AlpinópOlis. Exer-
ecu o cargo de escrivãO substjtUtO, de 1948
a 1949.

BEQUERDIENTOS

N.' 527, do Sr. Deputado Comes Moreira,
contendo apclo aos Srs. Governador

 (To Estado

e President da Caixa EconOmica Estadua
l, no

5entidn Ic qut nan scia fechada a Agéncia
Santa Teresa. daqucie (siabelecimen

to de cré-

ii ito. in stalinla nesla Capital;

fl" a28, 
atraveS un quid o Sr. Deputadn

iIsnn Gnnhin sohcita a ()
n Sr. Secrctari (Ia

EthRaca) inf rinacO(S a respcito da veraci-
tale uta (.nI)1anca de aiuguel. por parte do

(nv, (fl U (in Est,
i Prefeitula Municipal

Ic ( rilisiAndia. a titu'o (le utilizacao do pré-
(in ic sui( prOprie(l ad C, on de fun CiUflfl n Co-

légio Normal Manoel Costa, mantido por

i1(IUU	
iuuunicipalidadc;
29, do Sr. Deputado EurlideS Cintra.

InrInUlafi(l0 solicilacao (US 
Srs. Governador

Estado c Sccrctiirio (lc 0I(1'aS PuhIiciS, no
nntudo (In inclusan, no piano ui' obras de
1176. (Ia ruforma (to forum da cidade de
Pitangui
n.' 53(1. cm (111c 

n mesmo parlamentar

j)cde nos Srs. 
Ministro da Previdéncia Social

e Superintcfl(lCntC Regional (10 TNPS determi-
narein providcflcias a fin de que se implante,
na Capital c no interior do Estiido, a rede de
Iistribuicao ule inedicaflleflh05 uriutditOS. for-
neidos pela Central (Ic Md1CdIfiCflt0S;

n.' a531. de utoria do Sr. Dcputado Sergio
Ferrara, solicitando do Sr. Diretor-Geral do
I )NEII a rriaçao (IC 

linha intcrestadU	 de

((flul)US -	
Rein Horizonte -	 Goiania --C nm

U 0t)CtVO (Ii i
fl1I10r servir aOS USU IlinS de

Mnas C Goiâs;
do Sr. DepUtildo I)altnfl Canabrava, soli-

u-itando sejam enviados aplaUSOS a Constril
torn Mendes idnior S.A. e ao Dr. MurilO

Mefl(lcS. por dc 
ter sido escoihido, pelo Con

selllo Editorial da Bevista 
0 F2mpreiteiTo

paril ser o Homem da ConstrUcao do Ano;

da Sra. 1)eputada JOnia Manse, em 
qU€

fl	
pede voto de pesar pelo falecimento do Sr.
Silvio Lobo, ex-Prefcito de Betirn;

do Sr. Deputado Dênio Moreira, pedin-
do a retira(la do Projeto de Lei n.9 95, de
sua autOriil.

Comunicaçôes

Do Sr. I)eputado Dalton Canabrava, so-
bre a falecirndnto do Sr. Antonio da Vera
Cruz l)iniz, ocorrido cm Diarnantina;

do Sr. Deputado JoSo Navarro, noticiando
o falecirnento da Sr. Mariana do Vale Amado
RomeirO, ocorrido nesta Capital;

do Sr. Deputado AmIlcar Padovani, dan-
do ciênCia i Casa do falecimento, ocorrido em
Juiz de Fora. do Di-. José Enock Prado de
Melo;
do Sr. Deputado 'Milton Jima, sobre o

faleCimentO do Sr. Willy Falcomer, ocorrido
em Caldas Novas.

Pareceres

Receberani pareecr favorável

da Comissão de ConstituiçSo c Justica, em
2.' discussOo, os Projetos de Lei n.'1s 125 e
180; em 3.' discussSo, 0 Projeto de Lei n.'
154;
da CoinissSo de Finanças e Orçamento, em

2.' discussSo, o Projeto de Lei n.'1 126;

da ComissSo de Educacão c Cultura, o Re-
querimento n.1 504;

da ComissSo (Ic Eeonomia e Obras Pd-
blicas, oral, o Requerimento n.'1 527;

das ComissOes de Constituicao c Justica,
Servico Pdblico e Finanças e Orçamento, em
reunião conjunta, o Projeto de Lei n.'1 178, em
discussSo dnica, coin as duas emendas a dc
apresentadas;

das ComissOes de Economia e Obras Pd-
blicas, Finanças e Orcamento e Constituicao e
Justiça, em 1.' discussão, o Projeto de Lei n.°
70, corn a seguinte:

EMENDA N.? 1

Acrescentese oncic convier:

"Art. . . - A drea objeto da reversão des-
tina-se a construcSo de uma praça de esportes
pela municipalidade";

da ComjssSo de ConstituiçSo e Justica, a
Mensagem n.° 62, corn o seguinte:

PROJETO DE RESOLUçAO N.? 204/75

Aprova termo aditivo no convênio cc-
lebrado entre o Ministério da Agnicul-
tura e a Secretaria de Estado da Agri-
Cultura

A Assembléia Legislativa do Estado de
Mums Gerais aprova:

Art. 1. - Fica apnovado o termo adi-
tivo, firmado em 21 de main de 1975, ao
convenio celebrado entre o Ministério da Agri-
cultura c a Secretaria de Estado da Agri-
cultura, api-ovado pela Resolucao n.9 985, de
28 de agosto de 1971, objetivando a exccução,
em ârnbito estadual, de urn projeto de infor-
mação de mercado agrIcola, a nIvel de ataca-
(lista.

Pardgrafo dnico - 0 termo aditivo tie
que trata o artigo passa a fazer parte inte-
grante desta resolucao.

Art. 2.' --- Esta nesolucSo entra em vi-
go!- na data de sua publicação.

Art. 3.' --- Revogam-se as disposiçoes em
contrdrio.

Sala dos Comissdes, 2 de setemnbro de
1975.

Narcélio Mendes, Presidente - Neff Jabur,
Hetatoi- - Antonio Dias - Ferraz Caldas -
Eucljdes Chum -- João Navarro.

Bcceheu parecer favordvcl da ComissSo
de serviço Pdblico, o Rcquerimento n.' 451,
corn o seguinte:

SUBSTITUTIVO

0 Dcputado infra-assinado, dcvidamciite
apoiado, requer, ouvida a Casa, sejam solici-
tadas ao Exmo. Sr. Governador do Estado,
Dr. Aureliano Chaves de Mendonca, provi-
dências que viahiljzem o cancelamento das
contriJuicdes sobi-e aposentadorias, pensOes
c auxilios-doenea, mantidas pelo IPSEMG.

Sala das ReuniOcs, 5 de agosto de 1975.

Sérgio Olavo Costa

Recebcranî pareecr contndnio da Comis-
são de Constituiçao e Justica, o Projeto de
Lei n.'1 47 e o Requei-imento n.° 225, este corn
voto em separado, do Sr. Deputado Fenraz
Cold as.

Oradores

HOMENAGE1 AO SECRETARIO
MARIO ASSAD

O SR. DEPUTADO SERGIO OLAVO
COSTA - Sr. Presidente c Srs. Deputados.
Tenho cornigo que pertence ao homem de
oposição a critica mais contundente, rnais
vigorosa, atenta e, sobretudo, independente.

Tenho comigo, também, que pertence ao
homern de oposicão o reconhecimento, o
aplauso c, sobretudo, a dignidade de identi-
ficar as boas iniciatjvas do Poder Executivo.

Essas atitudes, pelo nosso entendimento,
somente enobrecem aqueles que têm a rnissão
de fiscalizar os atos do poder executor, prin-
cipalmcntc em nosso caso pessoal, pela atual

65

Ingrcssando no campo politico, mereCi-
damerite foi cleito prefeito de AlpiflOPOliS
em 1950. Neste mandato de quatro anos, rca-
lizou grandes henfeitoriaS, como a implan-
tação do serviço de água, sempre procurando
melhorar a cidade de acordo corn as neces-
sidades e condicOeS. Em 1955, exerceU inte-
rinamente o cargo de tabelião do 2. Oficio,
scnlo também vereador de VicePreSidCflte da
Câmara Municipal, de 1955 a 1959.

Lutador e esforcado, sun caminhada foi
briihante e cheia de vitOrias, proporcionando
iniimcros servicoS ao mUfliCIPiO e ao 

pOVO

tie AlpiflOpOliS. Faieceu aos 7 de agosto de
1969, cm sen berco natal, deixando prole

nulflerOSa.

Humberto de Almeida

PROJETO DE LEI N.9 203/75

Declara de utilidade piiblica 0 Conse-
Iho Particular da Socicdade de São Vi-
cente de Paulo, corn sede em \'espaSiano.

mA Assebléia Legislativa do Estado d
Minas Gerais decreta:

Art. 1. Fica declarado de utilidad
pñbiica o ConselhO Particular da Sociedadi
(Ic São Vicente de Paulo, corn sede na Cida
(Ic de VespaSiaflo.
Art. 2.° - Revogafli-Se as dispoSicoes er

contrário.
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conjuntura, pelo comprornisso assumido nas
praças pñblicas das bataihas eleitorais.
Portanto, nesta oportunidade, ternos o

(lever e a satisfação de identificar a qualida-
de e propriedade de uma Secretaria de Estado
que, acirna das siglas partidárias e dc corn-
promissos espirios e indecorosos, Preston corn
carinho e desvelo urn auxIlio dc profunda
significaçao social.
E Para nós, deputados estaduais, o episó-

dio traz particular alegria, quando exatamen-
Ic o titular desta Pasta é urn colega nosso,
tarnbérn deputado estadual, que, hcenciado,
presta a sua sincera colahoracão ao Sr. Go-
verna(lOr.
A sua atitude vern corroborar, de ma-

neira inequivoca, a nossa assertiva, quando
dizIamos, em outro pronunciarnentO, da sea-
sihilidade (10 politico, da hahilidade adqui-
rida através dos anos na vida pdblica.
l)esejo, neste instante, trazer a minha

hornenagem de hornern da oposicãO, intransi-
gente e atento, disposto a crItica rnais realis-
ta e mais dura, ao muito digno Sr. Secreta-
rio de Estado do Trabaiho, Acão Social e
Desportos, Deputado Mario Assad, que, atra-
yes dc ConvCflio entre esta Pasta e a Obra
dc Assistência Nossa Senhora Aparecida, bern
corno coin a Obra Social Santa Monica, benc-
ficiou estas enti(lades coin (Ia ordeni
de 80 mil cruzeiros.

Cabe, portanto, a este vice-ilder da ban-
ca(la do MDB, neste parlarnento, render as
homenagens mais sinceras ao Dr. Mario As-
sad, quando S. Exa., nestc momento digni-
ficante - e dignificante Para todo o poder
executor esta(lual preenche uma lacuna de
enorme significaçOo, ahrangendo o aspecto
hurnano indispensável a qualquer piano go-
vernamental.
Acusei este Governo não so urna vez, mas

em rnuitas ocasiOes, de frio, inerme e insensi-
yel aos prohiernas humanos, e quando pie-
sencio o socorro a mae solteira; quando tes-
temunho a chegada dos recursos as obras
mencionadas; quando percebo a mao gene-
rosa estendida, tenho a hornbridade dc dizer
que corneco a respeitar este Governo; que
abro novarnente as janelas da esperanca em
rneu espIrito; que ensarilho as armas da des-
confianca, pela demonstracao cabal que re-
ebo de que neste Governo existern homens
dc envergadura incontestável, representados
pela figura erninente do Dr. Mario Assad.

clides Cintra, procurando justificar a me-
dida de S. Exa., o Sr. Governador Aureliano
Chaves; tarnbérn não tivemos a oportunidade
die debater coin nobre Deputado José Boni.
fãcio Filho. Notarnos que inteligenternente o
nobre Deputado Morvan Acayaba, compreen-
(lendo a posicão do povo dc São Lourenço,
não se manifestou, porque S. Exa., como
I)eputado da ARENA, fiel a orientacão gover-
narnental, não querendo contrariar a orienta-
cão do Governo, não se manifestou, e o sen
silCncio C por n65 interpretado corno solidarie-
dade, ate que S. Exa. venha a manifestar-se
através do voto, dando cobertura a mensa.
gem governamental.

0 nobre Deputado Euclides Cintra ye-se
na contingência dc aceitar a indicacão dc S.
Exa., o Sr. Governador, e o nobre I)eputado
Bonifâcio Filho, daquela tradição oligárquica
Ic Barbacena, também, agora, avanca I)elO
Sul de Minas, tentando entrar no eleitorado
arcnista dc São Lourenco.

Mas o que nOo podernos coinpreender no
overn Deputado do dinastia dos Andradas é
que S. Exa. fale ern renovacão, diga que scu par-
tido vai ate trocar de nome - des passarão
de aliancistas para renovadores e venha
accitar a sul)stituicão (IC urn jovem prefeito
(((rn 31 anos (Ic idade p01- urn prefeito poli-
tico, dos veihos tempos do coronelismo, coin
70 anos die blade, Para dirigir os destinos de
utna estãncia hidromineral corno é São Lou-
renco. São Lourdnco é a porta (10 turisiflo no
Sul (IC Minas e está mais próxima (Ic São
Paulo e ate mesmo do Rio dc Janeiro.

0 nobre Deputado Euclides Cintra cum-
pre o seu papel (IC arenista, ao vir aqui de-
fender o homern indicado Para ocupar a Pre-
feitura. Mas nós cumprimos nosso (lever
para corn o povo, porque is vCsperas das
eleicOes, na pregacão democrâtica da me-
moravel campanha de 74, que dobrou as ban-
cadas federal e estadual (10 men partido e
clegcu o Sr. Itarnar Franco Para o Scnado,
assumimos coin povo o cornpromisso de
(tefende-lo, (IC flao tral-!o e não simplesmente
prometer em palanques uma defesa dc seus
interesses que não pudesse ser feita. Compre-
endernos que os ilustres deputados da ARENA
estão sujeitos a Lei de Fidelidade Partidária,
qile obriga os Deputados Euclides Cinira,
José BonifCcio e Morvan Acayaba a dar co-
bertura aos atos do Sr. Governador, Senão
estariam infringindo a referida Ic!, mas no
MI)B não hA disto; assuminios cornpromiSSo
coin povo e vamos cumpri-lo.

Cornbatemos o ilustre Governador Aure-
liano Chaves e lamentamos que dc tenha feito
tao ma esco!ha. 0 setuagenãrio cidadão Ma-
rio Mascarcnhas Oliveira é uma vclha raposa
politico, que vem substituir o operoso !'re-
feito Juarez Bahia a frente da Prefeitura de
São Lourenco, causando rnágoa. tristeza C
perplexidade a populacão da distinta estânCia
hidromineral.
A bancada do MDB nao poderia dar Co.

bertura a urn erro administrativo do Gover-
nador Aure!iano Chaves. Diziamos, outr°
(ha, que, em urn dos raros momentos dc 1uC1

dcz administrativa, o Sr. Rondon PachCCO

SuBSTITuICAO DO PREFEITO DE
SAO LOLTRENçO

O SR. DEPIJTADO NILSON GONTIJO
Sr. Presidente e Srs. Deputados, son forcado
a voltar ao assunto da mdnsagem do Sr. Gover-
nador, a solicitacão ic S. Exa., que contém
o norne do Sr. Mario Mascarenhas Para Pre-
feito de São Lourenco, em substituicão ao
Economista do Banco de DesenvolvirnentO,
Sr. Juarez Bahia, Prefeito anterior.

Ontcm não tivernos a satisfacão de ouvir
todo o pronunciarnento do Sr. Deputado Eu-

esco1h1 Juarez Bahia Para Prefeito norneado Esta medida adotada pelo Governo Fe-
de Sao Lourenço. Como elemento estranho an deral e Sugerida pelo eminente Ministro Nas-
munic1P0 a populacao, surpresa, perguntava cirnento e Silva vcrn somar-se a tantas outras
se não existia alguern de alto nIvel, capaz de já adotadas coin objetivo de levar direta-
jrigir uma cidadc, por excelCncja hospitaleira mente ao homem urna meihor ass

jstêncja ee que desfruta grande conceito entre os cen- meihores 
oportunidades de prestar a si etros turisticOs do Brasil. Mas, passados Os	 sUa farnIlia OS meins de assisténcia de quequatros anos, toda estranheza da populacão, necessitam. Esta medjda dc dcstjnar ao ho-

quando rccebeu Juarez Bahia, transformouse Inern que percebe ate dojs salárjos minirnosem profunda admiracao e respeito, tendo em Os medicamentos dc que necessjta, foi urnavista sua adrninistracao operosa e honesta,	 das grandes iniciatjvas do atual Minjstro dacriando sjtuacão de progresso Para a cidade,	 PrevidCncja Social e dc S. Exa., o Presi-como poucas vezes tivemos ocasião dc assistir. dente Geisel.	 Ela veio ao encontro de urna
das maiores necessjdades do trabalhador bra-0 Regirnento não permitc que V. Exa

inc aparteic, nobre Deputado José Bonifácio.. sileiro. E quc, percebendo, na maiorja dosCompreendemos sua posição, corno Deputado casos, 0 salárjo mlnjmo e estando, como todossabemos, a prccos altissimos os medicamentos,das hostes governarncntajs, como cornpreende-
não constitujrja ncnhuma vantagem ter oinos a posicão do jovern lider da dinastia dos

AndradaS. V. Exas. tern por dever dar Co. trabaihador direto a aSSiStência médica, Se nan
tivesse tambérn o direito dc receber os me-

erra. Nós do MDB, entretanto, não sornosbertura ao Governo ate mesmo quando estc (licamentos necessOrjos ao tratamento das mo-
obrigados a acompanhar OS erros do Gover- léstias que atacam suas famillas.
no. Nós cstamos nesta Assembléja, Para es-	

Querernos, neste instante ern que esta-clarecer os Srs. Deputados c a opinião Pdbli- mos solicjtando de S. Exa., o Sr. Minjstro
Ca; Para trazer 00 

conhecimento da imprensa (Ia Previdência Social, major atenção Para o
quc os renovadores da ARENA rcnovarn ao problema, no sentido de levar a todos 

Os i-c-contrOrio, substituindo o jovern e dinãrnjco cantos do tcrrjtório nacional a rede dc dis-
e medicamcntos, levar a S. Exa.

Prefeito do Municipio de São Lourcnço, ad- trihujçao d 
ministrador capacitado, por urn politico Se- os aPlausos do POVO minciro, porque rnedjdastuagenário, politico dos tempos dos coronéis como esta e outras, corno aquela 

reccntementeda poiltica. Foi urn lamentavel erro do Sr.	
adotada - concessão de benefIcios de aposen-Governador Aurcijano Chaves.	
tadoria aos incapazes e as pessoas corn idade

Muitos ddputados da ARENA gostarjam, superior a 70 anos - são 
providências quencste instante, de ocupar a tribuna Para dizer precisamos adotar no Pals, Para que se con-isto, mas a fidelidade partidárja não o pci-mi	 cretize, efetivarnente, a filosofia que coloca 

ote. Eles são obrigados	 - hornem como elemento principal dentro doa engolir, não em seco, Nação.mas talvez coin 	Eleitoralrnente, o MDB
cresce, porque o Sr. Mario Mascarenhas Oh- 0 homem brasileiro merece dsta atencaoveira não tern condicoes Para reahizar urn do Governo, pois dele depende 

0 flosso desen-born trabaiho a frente da Prefejtura de Sao volvimento e o aperfeicoamcnto dos 
flOSSOS

Lourenco, pois sua época ja passou.	
conhecimentos cientlficos e técnicos; dde dc-

0 Deputado Morvan Acayaba nao quer pcnde a própria Pátrja Brasjleira
discutir o problema, não qucr contrair o Go-	 Quercmos, Sr. Presidente e Srs. Dcpu-verno c a ARENA do Municipjo de São Lou- tados, endcrecar ao Sr. Minjstro da Prcvjdê a

nrenço. 0 Deputado Eucljdes Cintra sohicjtou- cia Social nossos aplausos, como também
-me aparte, mas larnento não poder dar, por- S. Exa., o Sr. Goyernador Aureliano Chaves,que o Reg

iment0 flão o permite neste instante. que tern, na area estadual, dentro das 
possibj-N65 ocupamos tranquj1arncn a tribuna, lidades do erárjo pdblico, procurado melborarPara dizer que estamos solidárjos coin mai- as condiçoes dos pcnsionistas, dos funcjoná

oria do povo de São Lourenco, que chora a rios, a assistêncja an mcnor, 
dcmonstrando,substituicão do Sr. Juarez Bahia pelo Sr.	 por várias medidas tornadas, seu interesse eMario Mascarenhas Oliyejra	 empenho de seguir no Estado a mesma politico

E 0 Sinai dos tempos e da rcnovacao pelos social adotada pelo Govern0 Federal.
"renovadores" da ARENA, mas o turismo, o,	 Esperamos que outras medidas como esta

venham a se concretizar, porquc sO
interesse coletj

vo e o municipio sdrão os gran- assim estaremos prestando ao tbai
ra hador bra-des prejudjc05 sileiro, ao horne m dc condicão sócio-econO

mica mais modesta, aqucla assistêncja e aten-
ção quc dc deve rncrccer dc todos nOs.

O SR. DEPUTADO EUCLIDES CINTEASr. Presjdente e Srs. Deputados. Apre-
sento, hoje a Casa rcquerjmc0 Pedindo a
1lflplta4;50 na Capital c no interior do Es-t
ado, da rede de distribuicao de medjcamen
los gratui05 fornecidos pela Central de Me-dicamentos

APLAUSOS AO MINISTRO DA PREVIDENCIA
SOCIAL E AO GOVERNADOR AURELIANO

CHAVES
EXPLORACAO DAS AGUAS MINERAlS DE

PASSA-QUATRO

O SR. DEPUTADO FERRAZ CALDAS -
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a 13 de maio
próximo passado, vinha eu a esta tribuna re-
querer ao Sr. Governador do Estado provi-
dências necessárias a exploraca0 e coiner-
cializacao das Aguas minerajs de Passa-Quatro,
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por quem pudesse faze-lo da mancira mais
adequa(ia aos interesses daquela comunidade.

Como resposta a nosso requeriniento, re-
(ebernos cópia de documento encaminhado a
Qsta Casa pelo Sr. Aureliano Chaves, docuinen-

to assinado pelo Diretor.PreSideflte cia HIDRO-
MINAS, Sr. Jaime Peconick, docurnento cuja
argumentacãO pode ser resumida como se

segue:

"Sendo sociedade anônima, a HIl)ROMI-
NAS tern obetivo primordial de lucro .....A

estSncia liidromineral em questSo näo tern

condicoes de ofececer lucro imediato. Logo,
a HIDROMINAS "nSo tern conciicoes de asSu-
mir controlc cia exploracao e comercialiZacao
das Aguas minerais de Passa-Quatro". 0
documento acrescenta ainda que "Passa-Quatro
n5o (leixara dc ser urna promessa era

cogitaçoes futuras".

Enquanto o Sr. Jaime Peconick se prco-
cUpa em bocupletar os cofres (la HIDROMINAS.
urn municIpio ye jogada bra tuna dc suas
maiores poss ihilidades de pleno (leScflvolv i-
menlo ccOflömiCo e social. Enquanto o Go-

yerno do Estado rcspondc a nosso apelo, in-
serincbo-o eni suas cogitacoes futuras, as águas
minerais de Passa-Quatro deixam de contri-
buir para o crescimento daquele municipiO.

Srs. Deputados, a situacSo ali é grave. 0
detcntor cia concessilo clas fontes nunca se
interessou pela exploracSo clas mesmas. Sobre
o concessionârio, Sr. Francisco César GalvSo,
que par coincidência foi ate ha pouco tempo c)
Presiclente do Diretório Municipal cia ARENA.
pcsarn vãrias acOes exccutivas.

A empresa Aguas Minerais de Passa-Qua-
tro Ltda. e citada na qualidade de executacla
no processo n. 381. Na Cãmara Municipal,
foi rectuerida, pelo Vereaclor Douglas Fir-
inino cia Moth, comissSo de inquérito Para
apurar irrcgulariciades na empresa de quc
falainos.

0 povo das estAncias nAo escoihe seus
prefeitos. 0 Governo do Estado deveria en-
tAo responsabilizar-se por elas. Mas quando,
represdfltafl(iO cste mesmo povo, faco ver suas
necessi(ladeS, recebo como resposta as cogita-
cAcs futuras da HIDROMINAS.

Recentemente fed indicado pelo Executivo
estadual a pessoa do Sr. Carlos Edil de Frei-
Las Fortes para o cargo de Prefeito de Passa-
-Quatro. Na qualidade de ilder politico da
situação naquele municipio, o Sr. Francisco
GalvAo CCsar terá certarnene feito pesar, sua
opiniiio.

CR1A(A0 DE LINHA BELO HORIZONTE -
GOIANIA

0 SR. DEPUTAI)0 SERGIO FERRARA
Sr. Presidente, Srs. Deputacbos, estou apl'C
sentandö a Casa requerimento no senticlo cia

criacAo dc linha interestadual de ônibus -
Belo Horizonte - GoiSnia, corn o objetivO de
meihor servir aos usuarios de Minas Gerais e

Goiás.

Antes die apresentar este FeqUeriment0
inantive contato. corn o 6.9 Distrito do DER,
cm Belo Horizonte, Para saber se havia aigUIiia

concoréa, C 05 Seus engenheiros informa-
rammme que levararn ha pOUCOS dias urn rela-
tório ao Rio dc Janeiro, mas, infelizrnente,
nAo foi aprovado. Quiseram criar uma linha
direta entre o Rio de Janeiro e Goiãnia.

E vejam, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
a conclusao dos engenheiros, apesar de não ter
sido aprovado o seu parecer: (a matéria lida
peJO oradlor niio foi entregue a Taquigrafia)

Sr. Presidente e Srs. Deputados, apesar
deste relatório, apesar dos ndmeros apresen-
tados, a sugestAo dos engcnheiros nAo foj
0prova(ia.
EstamoS fazendo urn apelo ao Di-. Ade-

mar Ribeiro cia Silva, que conhece bern o
probtema dc Minas Gerais. sendo hoe I)iretor-
-Geral do DNER. Acrcdlitamos quc S. Exa.
venha a acatai' flossas sugestSes e bencficie
Os usuArios que tenham de enfrcntar a estrada
Belo Horizonte	 GoiAnia e vice-versa.

Questôes de Ordem

o SR. DEPUTADO JORGE ORLANDO
CARONF: - -- Sr. Prcsiciente, foi corn rnuita
surpresa que Vi, entre as entidacies partici-
pantes (lOS debates sobre o I)esenvolviinento
siderArgico Nacional. o nornc cia MBI-I. A
MBR é a caveira de nosso Estaclo, o negrume
de nossa pohrcza financcira. a PA cjue cava
nossa sepultui'a cada (ha mais profunda, cii-
namitando nosso rninArjo, levancIo-o para aléin
das fronteiras, esvazianclo cada dia mais os
nossos cofres. Em certos aspectos, no en-
tanto, Sr. Prc'sidente, estou achanclo isso ate
urn pouco born, porque breve estarSo aqui os
Srs. Ministros Fagundes Games e Djrccu dc
AraAjo Nogtidii-a	 pessoa excelcntc, da qua]
tenho ótirna impress-5o c cci quero vcr ate
que ponto tics 's'Ao ligar a MBR A siderurgia, e
quero vcr corno i'Ao fazcr valer aquele acordo,
aquele contrato assinaclo pelo cntAo Presicientc'
Humberto dc Alcncar Castelo Bronco. Quero
ver ate que ponto a MBR tern forcas, pois iiAo
podia ter sido colocarla Para participar dessc'
simpósjo . Alas, ao inesrno tempo, aplaudo esta
Presjdência por tC-la colocado aqui, porque
haverernos die aperta-la neste sentido.

Al situ, Sr. Presidente, veremos se real-
mente o Sr. Governa(hol' Antonio Aureliano
Chaves de Menclonca, que serS conferencjsta
no dia 11 ic seternbm-o, corn o tema Participa-
cão dc Minus no Programna SiderArgico Nacth-

nal, está imbujdo do propósito de fazer aque-
Ia degradante ernpresa participar da A0-
MINAS.

Fica aqui a minha surpresa c, ate mesnio,
por outro lado, certa alegria se, por acaso,
flSs forcarmos essa farnigerada multinacional
a colocar aqui algum dinheiro par que se
irnplante a tAo sonhada siderurgia em flosso
Es La ci o.

\luito obrigado.

o SB. DEPUTADO EUCLIDES CINTRA
- - Sr. Presidente, Srs. Deputados, desejo di-
zer, em resposta ao Deputado Nilson Gontijo,
re S. Exa., o Sr. Governador do Estado,
Iornou nieclida (las mnais acertadas, sAbias e
simpAticas Para o povo, de SAO Lourenco, ao
I nciic-ar para prefeito cia cidade o Sr MOno
Mascai-enhas Oliveira, exatarnente pelos moti-
VOS a quc me nc'ferj antes, quando ocupei a
ribuna cicsl a Casa.

NOo estou nesta posicAo dc apoio ao Go-
verno, constrangiclo; nAo estou defendendo S.
Exa., a Sr. Governacbor, por obrigaçao; CU 0
faco espontanearnente, corn alegnia, satisfação
C dcsprcndirnento, porque a minha posição
('orreta C ao lado (10 Sr. MOno Mascarenhas,
isto C, ao lado do povo de São Lourenço.
Sci ciue a citada inclicacAo estã agnadan-

ilo ao povo de São Lounenço. Quando lab
em povo dc São Lourenco, nSo me refiro so-
iilentc 0 lucia duizia dc personabidades daquela
('idlade. "'as sill, S grancle rnaioria do pcwo,
(111c estS aplaudint-]o, a esta hora. a indicaçSo
ilo flOilI( Iii' _Wrio Masearenhas Oliveira, cm-
imra nac neguemos aplausos a Juarez Bahia,
clue tAo ])cut aquela Iela estAn.
cia hid romineral ate agora

0 SR. 1)EPIJTAJ)() GOMES MOHEIRA --
Sr. Presiden[e. em virtucle cia exigdi(ladc do
('Hi O (xigido pela adrninistnacAo da Ca ixa
EeonOrnjca Estadual pal-a o fecharnento cia
Ag'Cncja Santa Teresa, quc dcverA ser Iiqui-
dad!) thu tro de oito clias, no mAxirno, re-
queiro it Exa. que, no hora oportuna, seja
ouvido iiii inernhro cia CornissAo dc Econornia,
para a qual boi distnibuldo rneu nequerimento.

Sc'ndo a Deputaelo Pedro Narciso urn dos
ill' stres componen les daqueba CornissAo, gos-
taria de que V. Exa. o argüisse sobre se es-
[aria em c'ondiçSes de diar parecer oral, Para
clUe dl rcqucnirnento tivesse tramitacAo inais
rApida, a fun de evitar que a agência fosse
fechada.

Julgo tao temIveis as manobras do Sr.
Francisco GaIvAo César como as futuras CO.
gitacöes do Sr. Jaime Peconick no que possam
trazer de mabeficio para o povo de Passa.
-Quatro.

FECHAMENTO DE AGENCIA DA CAIXA
ECONOMICA ESTADUAL

o SR. I)EPUTADO GOMES MOREIRA
Sr. Presidente, Srs. Deputacios, ha 43 anos
transferi a minha rcsidência do interior do
Estado Para esta Capital. quando cia era urna
cidade tranqihila, coin 	250 inil hahi.
tantes, c circulavarn, no perirnctro urbana,
pouquissimos carninhoes e algurnas carrocas
mnovidas por tracAo anirnal

Decorricias quatro dCcadas, Belo Horizonte
toinou-Se umna cidacie com 0 trAnsito tumub-
tuado e dificil nAo sorncnte Para os veIculos,
,,,as tambérn Para as pedestres, ocasionando
grande ni.'iinvro (le acidcntcs fatais.

As autoridadcs tern-se empenhado em ar
solucao ao problema cia trAnsito, procurando
iiesccfltraiizar o cornCrcio c a rede bancAria,
coin finalidacle de diminuir o afluxo de vei-
i'iilos e pedcstrcs eni ci'cubacao no centr( (hi
ci cia ii e.

Acontccc que a populacAo do Bairro San-
ta Teresa, nesla Capital, foi surpreendida corn
it ncticia do encerramento cias atividades cia
agencia (Ia Caixa Econôrnica Estadual one
vinlia scrvindo Aquela regiAo, trazcndo graves
transtornosa tocios os depositantes, que, de
agoi'a cm cbiante, terac) (lc vir ao ccntro da
cidade Para quabquer transacão bancAria, visto
que aqucla rcgi5o nSa contarA mais corn uma
agência bancAria cm funcionamnentO.

No scntido do nAo-fcchameflto da men-
cionada agência, aprcsefltamos, hoje, a Casa 0

h1cque'riiTento n-Q 527.
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96. REUNIAO ORDINARIA, AS 9 HORAS DE 5 DE SETEMBRO DE 1975

V

pRESIDENCIA DOS SRS. DEPUTAI)OS FER-
NANDO JUNQUEIRA, WILSON TANURE E

GENESIO BERNARDINO

Comparecimento

Fernando Junqueira - Wilson Tanure
Liicio de Souza Cruz	 Said Arges	 Jdnia
Manse - Pedro Gustin - Amilcar Padovani
Carlos Eloy	 Carlos Lemos - Christovam

Chiaradia - Cicero Dumont	 Cyro Macmi
Dalton Canabrava - Dênio Moreira - Do-

mingos Lanna - Emilio Gallo	 Emilio Had-
dad - Euclides Cintra	 EurIpedes Craide
Fábio Vasconcellos -- Ferraz Caldas

Genésio Bernardino -- Gerardo Renault
Comes Moreira	 Haroldo Lopes	 Hum-
berto de Almeida	 Jesus Trindade - Joao
Marques	 JoSo Navarro	 João Pinto Ri-
beiro - José Bonifácio Filho	 José La-
viola - José Santana - Kemil Kurnaira -
Luiz Baccarini - Mendes Barros	 Milton
Lima - Milton Salles	 Morvan Acavaba -
Narcélio Mendes	 Neif Jabur	 Nilson Gon-
Lijo - Nunes Coelho	 Raimundo Alberga
na SebastiSo Nascirnento Sérgio Fer-
rara - Sérgio Olavo Costa - Sylo Costa -
Telêrnaco Pompci --- Vicente Guabiroba.

Proposiçôes

PROJETO DE LEI N.' 205/75

Declara de utilidade pñhlica a Ban-
da Marcial do ColCgio CoracSo (IC J(SUS,
de Varginha.

A Assemhléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1. 0 Fica declarada de utilidade
pdblica a Banda Marcial do Colégio Corac5o
de Jesus, (le \Targinha.

Art. 2. Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicaç5o, revogadas as (iisposicoes
em con trário.

Sala this Beuniöes. 5 (IC 'CI('11i 1)10	 l(
1975

Morvan Acoyaba	 Arnilcc,r Padovani -
Haroldo Lopes	 Christovarn Chiaradia -
Gerardo Renault	 Sérgio Olavo Costa.

Justificação Criada em 1930, a
Banda Marcial do Colégio Coração de Jesus,IC Varginha, tern seus estatutos e atos de

cniacao oficial devidamente registrados no Car-
tónio do Registro Civil de Pessoas JurIdicas.

Trata-se de corporacão musical integrada
1)01' alunos daquele conceituado e tradicio-
nal estabelecirnento, sob a direçao dos irmãos
maristas, notáveis educadores que muito tern
feito pela causa do ensino no Brasil e no
mundo.

A Banda do Colégio Coraçao de Jesus,
(le Varginha, corn centenas de figurantes, tern
promovido o estabelecimento e aquela cidade,
eXil)ifl(]O-se em festas civicas e encontros so-
dais, tanto em Varginha, como em outras
localjda(lcs de Minas e de outras unidades da
Fedcraçflo.

Nflo tern fins lucrativos, visando, unica-
itiente, aos aspectos artisticos e culturais que
(Sti mularain a sua criacao

Nada mais justo, pois, do que conceder-
-11w a dcclarac5o de utilidade pUblica.

Morvan A caijaba

EMINI)A N.' 1 10 1ROJETO DE LEI
N.9 191/75

!)ê-sc a .seguinte redaçSo ao art. 1.:

"los ocupantes de cargos do Quadro Su-
I)IPfliCfltal', instittii(JO nos termos da Lei n.G
5.842. dc 13 (Ic dezembro de 1971, é facuitado
concorrer i fase de selecao competitiva inter-
Ha i que se refei'c o caput do art. 39 do De-
creto n. 16.409, (Ic 10 de juiho de 1974,
para provimcnto de cargos de classes dos
grupos le nivel (Ic 1.9 grau, 2. grau e su-
lIPriol- (it' escolai-idade do Quadro Pet-manen-
Ic".

Sala das ReuniOes, 5 de setembro de 1975.

José Bonifdcio Filho - Cicero Dumont
-- Cyro Macjet - Gerardo Renault - Nunes
Coelho ---- Domingos Lanna Nilson Gon-
tijo.

Justificaçao - A presente emenda
tem por objetivo possibilitar a todos os ser-
vidores do Quadro Supiementar, criado pela
Lei n.° 5.842, de 13 de dezembro dc 1971, o
direito de concorrer a seleçao competitiva in-
terna destinada ao primeiro provirnento em
classes do Quadro Permanente, observados os
respectivos niveis de escolaridade. 0 pro-
jeto apresentado e restritivo, ao limitar o apro-
veitamento dos referidos servidores apenas em
cargos de grupo de nivel de 2. grau, quando,
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JUSTIFIC-tcAO -- Nos iiltiiilOS OnUS. 0
Governo sentiu urna imperiosa nccessidade de
informar a cornunidade nacional sobre todas
as suas realizacbes, no sentido de conscienti-
zar a opiniSo pdblica para seus prograiflas
(Ic valorizacSo do hornem e reuruirnent0 1)S-
trio.
De pronto, euidou (10 chainalilento de

todos os funcionárioS pdblicos que tivessefli
vincu1ac7io profissional no radio, no jornal e
na televisãO, para colahorar nos projetos de
coinunicacSo de massa. 0 trabalho deles sur-
tiu tal efeito, que houve providêiiciaS no sen-
tido dc (lotar cada ieparticSo de urna asses-
soria de imprenSa.
Acontece, porém, que rnuitos desses ser-

vidores estilo exercendo as funçOes de TécnicO
em ComunicacSo Social, mas ocupam outros
cargos efetivos no serviço püblico estadual.

Corn o advento do Decreto n.9 16.409, so-
mente os funcioflSrioS qUe ocuparern cargos
correlatos on afins corn o cargo de Técnico
em ComunicacãO Social, do Quadro Perrna-
nente, poderSo concorrer em prirneira selecSo.
Verifica-se, assirn, quo a maioria dos Tee-
nicos em ComuniCacSo Social não poderSo
concOrrer do irnediato, pois, ernijora exercaIfl
OS 
funcOeS, nSo ocUpafli efetivaiflente cargos

correlatoS on afins.
Convém lembrar, no mornentO, Para au-

mentar a substância de nossa proposicão, o
ocorrido quando das readaptacbes em 1965.
Dc urna hora Para outra, elas foram suspensaS,
deixando dezenas de procesSoS de readaptacbo
de redatores sem solucão, arguivados ate hole
na Secretaria da Administracão.

0 born trabaiho de divuigacão feito pe-
los Técnicos em Comunicacao Social deve e

na realidade, muitos deles possueifl habili-
taçSo superior e se encontram no exerciCiO de
funcöes equivalentes as de cargos perten-
centes a grupos diversoS.

José BonifdciO Filho

EMENDA N. 2 AO PROJETO 1)E LEI
N.° 191/75

Acrescente-Se oncle cOflVJCI'

"Art. Os funcionãriOs efetivOS que us-
tiverern exercendo, comprovadamente, as fun-
çOes correlatas on afins S classe de TécniCO
em ComunicacSo Social, do Quadro Perma-
nente, é facultado concorrer S fase de selecilo
competitiva interna a que se refei'e o cuput

do art. 39 (10 Decreto n.y 16.409, de It) de

julho de 1974.
ParSgrafo Snico -- A conlprovacão (10

exercICiO far-se-6L através de declaracSO do
titular do órgSo on(ie o fuflcioflario estiver em
exerCiCio".

Sala das ReuniSes, 5 de setei'ihro (le 1975.

RaimuildO AlbergclFiU --- Vicente Guabi-

roba -- TelémciCO Pompei -
	 ChrislOiJam

(hiorcLdi0.

precisa ser reconhecido, como já foi o dos
advogadoS do Departarnento JurIdico, em
idêntica situacSo, beneficiados pela Lei n.
6.540, de juiho de 1975, e o das professoras
do Quadro Suplementar, que estão recebendo
o mesmo tratarnento pelo Sr. Governador
atravéS ilo presente projeto de id.

RaimujidO Alberqoria

REQUERIMENTOS

Do Sr. Deputado Telêinaco Pornpei, oli-
uitando a inserçSo, em ata, de urn voto de
pesar pub falecimento do farrnacêutiCo Jaci
de Ahreu Lopes, de CataguaSeS

(10 
Si'. I)eputado Mendes Barros, em que

pede voto de congratulacOes corn a Radio Edu-
cadora Rio Doce,de Govcrnador Valadares,
pela passa('1fl de seu juhilcu de prata.

ComuniCacOes

D Sr. 1)cputado Mendes Barros, dando
eiuncia S Casa do falecirfleflto do Sr. Paulo
BrandaO, ocorrido em GovernadOr Valadares;
(10 meSmo parlamentar, sobre faleeirncflto

do Pastor Geraldo Sales, também de Gover-
nador ValadareS;
do Si-. 1)eputado Genésio Bernardino, cm

que cientifica a Casa (10 falecimento do Sr.
Cesario Belletti, de Manhumirim.

Oradores

Tf.fl\IIN()DA CAMPANHA DE VACINACAO

-	 CONTRA A MENINGITE

O SR. 1)EPUTADO JESUS TRINDADE -
Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocuparnoS a
trihuna, neste instante, para, corn prazer, re-
gistrar o tCrmino da campanha de vacina-
(;So contra a meningite, em nosso Estado. 0
assunto foi leinbrado freqüenteS vezes neste
plenSrio. VSrios colegas da situac5o e da
oposic5o se manifestaram, ha meses, mostran-
do sua preocuPacSo face a aparentes surtoS
do doenca, que Sc manifestava numa cidade
on noutra. Inclusive este orador, em nome
(la lideranca, manifestoU-5e, trazendo oficiO
ito ilustre SecretSrio da Sadde, Dr. Faria
Tavares, noticiando providênciaS governa-
inentaiS e tranqflilizando a popubacão de Mi-
nas, no tocante ao assunto, quanto S eficiên
cia e irnediatismo das rne(lidaS. Hoje, é corn
prazer que vimos anunciar aos companheiros
deste parlarnento e ao povo do Estado que 

0

Govei'nador Aureliano Chaves, através da Se-
cretaria do Sadde, curnPriU, uma veZ maiS,
seu dever de assistir S popubacão, fazendo a
vacinacSO em massa de ccrca de 10 rnilhöes
de mineiros, que foram irnunizados, prote'
gidos, colocados a salvo da terrIvei moiéStia.
0 povo de Minas estâ atento ao trabalh9

do Sr. GovernadOr o saberã iembrar e verif

r qUO as criticas do abgum colega mais afoi-
da bancada da oposicão, naquebes dias,
rn relacSo S falta do vacinas, nSo proce-
iain. Tudo foi feito a tempo e a hora e,
ragas a urn trabaiho bern planejado do Go-

a vacifla está aplicada em quase tota-
lidade de nossa populacão, em mais de 90%.

Dentro da sisternStica da assistência so-
cial
'
 é também corn piazer quo registramos

as palavras do três deputados da oposicão,
homenS quo, embora colocados no campo da
0posic50, sabem fazer justica, dizer uma pa-
Iavra de aplauso no momento oportuno, por.

-ue não são daqueles que fazein oposiçSo por
posicSo, que desejam apenas apregoar o pes-
simisrno e o negativismo. Queremos ro-
ferir-nOS aos proflunciamentos dos Deputados
Olavo Costa, Dalton Canabrava e Haroido
Lopes. S. Exas. se manifestaram a iespeilo
dos acordos celobrados pela Secretaria do
Frahalho e AcSo Social corn algumas entida-
des, como vamos mencionar. S. Exas. lembra-
ram dessos acordos e pronunciaram palavras,
como homens justos quo são e porque nSo
estão nesta Casa pretendondo produzir brava-
tas oU prOrnover apenas o lado negativo; cbs
sabem encontrar o lado positivo de coda ato.
A Secretaria do Trahalho e AçSo Social, que
está hoje confiada ao ilustre l)eputado 1ISrio
Assad, corn larga visSo 0 muita capacidade,
acaba, em norne do Governo, do celebrar os
seuintes termos do acordo: I termo de
000peracão que entre si cebebram a Secretaria
de Trabalho, AcSo Social e Desportos e a
Colméia - Centro de EducaçSo e Profissão;
2 - terrno de cooperação que entre si celebram
a Secretaria de Estado do Trabaiho, Ação So-
cial e Dosportos e a Casa Transitórja Para
os fins quo Se declaram; 3 - termo de
cooperacSo que entrc si celebram a Secretaria
do Estado do Trahaiho, AcSo Social e Des-
portos o a Obra do Assistência Nossa Senhora
Aparecida, (10 Juiz de Fora - Lar Santa Cruz;
4 -termo do cooperaçSo que entre si cole-
brain Secretarja de Estado do Trabaiho,
Açäo Social e l)esportos e a Obra Social San-
ta Monica, da cidade de Juiz de Fora; 5 --
resolucão n.9 8/75, que cria grupo de trabaiho
Para realizar estudo viSando ao estabeleci-
mento do programa do assistêncja a mae sol-
teira do Estado de Minas Gerais.

São providêncjas no campo da ação so-
cial e da assistência médica, que o Governo
do Dr. Aureliano Chaves e da ARENA pOem
em pratjca, a favor do povo.

Nós estamos regozijando-nos duplamente:
primeiro, em ver urn Governo atendendo ao
Povo, servindo S saOde pSblica, atondendo ao
Ynenor abandonado, S mño solteira, tornando
nobro a sua inissSo, quo é a do proporcionar
futuro mais grandioso S populaçao de nosso
Estado; em segundo lugar, nos podemos, em
flcime da hderanca, registrar as palavras do
deputadcis inteligentes, oficientes, deputados
Lia OPosicao, mas que, felizmente, vêm a esta
tribuna nao Para gritar, como se o erro sig-
flhij0 o trabaiho da oposiçSo. Fazer opo-
SlVao e cooperar também. Não tememos dizer
que, se estivermos na oposiçOo amanhã, tra-
aremos, so necossSrio, corn a situaçao.Nao ternemos enfrentar 0 povo, para dizer a

ole o que nós, da ARENA, temos feito. Ai
estS o quadro posto: nSo pode a oposiçSo no-
gar o trabaiho do ARENA e do Govorno do
Sr. Aureliano Chaves. Os Secretários, Dario
Faria Tavares e Mat-i0 Assad, nosse primeii-o
ano do governo, estSo dando total cobertura
00 poVo de Minas Gerais. Estamos vondo o
Dr. Aureliano Chaves em Brasilia, fazendo pa-
lostras sobre o probloma da sidorurgia do nos-
so Estado; arrehatando o entusiasmo do povo
da Capital Federal Para Minas Gerais. 0
Sr. Governador do Minas, no Rio do Janeiro,
falou a rospeito dos probbcrnas mineiros, atra-
indo a atonçSo dos guanabarinos o do povo
brasileii-o, em -era], para o dosenvolvimento
deste Estado.

Vamos, Srs. Doputados da ARENA e do
MDB, vamos todos, unidos, marchar em torno
deste ideal. AcivilizacSo é a capacidade quc
Os homons tern, dentro de urn ideal comum, de
resolver os problomas que afligem o povo.
NSo ha que fabar em ARENA o MDB, quando
o trabalho é de todos e a favor do todos desto
Estado.

REABERTURA DA COMPANHIA CURVELA-
NA DE OLEOS LTDA.

O SR. DEPUTADO DALTON CANABRAVA
- Sr. Presidente e Srs. Doputados, apro-
-eitando a minha presenca nesta tribuna, que-
ro tratar do urn assunto rolativo a uma indds-
tria bocalizada em minha terra, a Companhia
Curvelana do Oleos Ltda., corn uma fSbrica
do óleos, linter, de farelos o do torta do aigo-
dSo. Essa fSbrica estS parabisada, dando
pi-ejuizo ao municIpio, ao Estado e ao Pals.
A sua pai-alisacSo esta causando, também,
probbemas soeiais na minha regiSo, isso por-
quo corca do 100 operários foram dispensados.

Viz, dosta tribuna, apolo ao Sr. Governa-
(br do Estado, e também é do minha autoria
urn requorimento no sentido de quo o Sr.
SecretSrio da Inddstria e Cornércio verifi-
casse a possibibidade do sua roabertura, ou
entSo quo fosse colocada S venda, Para quo a
fSbrica continuasse a produzir. 0 quo não
é possivel e que cia fique parabisada e que ne-
gue S oconomia do Estado o do municipio a
sua participação o também quo permita seja
agravado o probbema do desemprego em ml-
nha rogiSo.

Quero, Sr. Presidente, br urn artigo do
jornal 0 Regional, que comenta o problema:

Ndo so constrói sabre escombros

Curvelo tern sido visitada noste ano de
seu centenário por figuras do relevo do Go-
vorno, haja vista o próprio Chofe do Execu-
tivo, quo aqui voio no mês do jubho passado,
Para presidir os trababhos de abertura do I
Encontro Regional de Autoridades Munici-
pais, promovido polo Prefeito Milton Joaquim
Diniz. Por sinai que, na oportunidade, pro-
rncteu o atual Governador de Minas Gerais
asfaltat- a estrada Curvebo --- Felixbândia, as-
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piracão antiga dessas duas comunas, que tama-
nha importância tern no complexo econômico
da região.
Logo após, por convite de nossa Associ-

acio Comercial, tivemos entre nós o Secretá-
rio da Indñstria, Cornércio e Turismo, Depu-
tado Federal Fernando Jorge Fagundes Neto,
cujo projeto de interiorizacão das indñstrias
tanto nos interessa.
Falando na sede do Clube Recreativo Cur-

velano, disse aquele Secretário de Estado que
era pensarnento do Governo mineiro instalar
a curto prazo novas inddstrias em nossa ci-
dade, que so dessa forma poderá avancar rumo
ao desenvolvimento integrado, segundo a fi-
losofia de governo da atualidade.

Eis que nesta altura é preciso considerar
que antes que venham essas novas indñstrias,
por que esperamos coin ansieda-
de, se atente para o fato de que duas das
maiores indüstrias jâ montadas nesta cidade
estäo coin 	atividades ha tempo parali-
sadas, exata e principalmcnte por falta de as-
sistência, porqUe antes não se pensava coin
(leVida seriedade na distensão industrial como
instrumento de integracão e progresso. Tanto
a Companhia Agroindustrial de Curvelo quanto
o FrigorIfico Pioneiro estao aqui parados -
fato altarnente melancólico para urna cidade
que luta coin (lificuldades para se en-
quaclrar mais em panorama venturoso, de pro-
duco farta, em que haja mercado de tra-
balho e oportunidade para todos.
EntSo aqui está urna indagaciio (Tue

dirigimos ao eficiente Secretário da Indüs-
tria, Cornércio e Turismno - não seria o caso
de, coin a ajuda do Governo do Estado, estu-
dar-se a possibilidade de pôr de novo a fun-
cionar aquelas inddstrias, ate que se chegasse
As realizacöes mais amplas do programa de
desenvolvimento do Governo Aureliano Cha-
ves? A paralisacSo da Cia. Curvelana e do
Frigorifico Pioneiro significa desemprego para
centenas de trahaihadores e conseqüente de-
samparo de suas respectivas famIlias. Outras
pequenas indñstrias em nosso meio precisam
de incentivos; ha, portanto, salvo meihor juIzo,
uma série de providências a serern tomadas
a favor de Curvelo, antes de recehermos as
anunciadas inddstrias coin o Sr. Secre-
tário Fagundes Neto pretende dotar a nossa
cidade. Limpernos prirneiro o campo, para
nao construirmos sobre escombros.
Tudo isso, mesmo facilmente se pode de-

duzir, tern condicöes de encontrar solucoes
satisfatórias por parte das autoridades res-
ponsáveis pelo desenvolvimdnto de Minas, se
ha, de fato - e nada nos autoriza a dizer o
contrário - o interesse delas em entrosar
Curvelo no complexo do II Piano de Desenvol-
vimento do Estado.
Scm infundadas queixas nem azedumes,

aqui estSo as consideracöes que nos permiti-
mos fazer, para que venham já as providências
governamentais que nos libertem dos pro-
blemas que ernbaracam nosso progresso."

Como V. Exas. podem verificar, a mi-
nba denñncia, desta tribuna, está coberta de
razão. Não denunciamos o Governo; denun-

ciamos o fechamento das fábricas e apelamos
para o Governo, no sentido de providenciar
a sua reabertura de urna maneira on de outra
on entSo que seja possibilitada a venda d
controle acionârio das referidas indñstrias a
outros grupos financeiros que as ponham em
funcionamento. 0 que n5o é possivel e a
sua paralisacSo.

0 Sr. Governador Aureliano Chaves, em
resposta ao men apelo, enviou-me, através do
ofIcio n.9 93, as seguintes inforrnacOes do
Instituto de Desenvolvirnento de Minas Ge.
rais - INI)T, prestadas ao Sr. Secretário de
Estado cia Industria, Comércio e Turismo:

"Belo Horizonte, 17 de juiho de 1975

Senhor Secrctârio.

Atendendo recorncndacöes de V. Exa.,
realizamos urn levantarnento preliminar a res-
peito da Cia. Curvelana Agroindustrial. Ob-
tivemos as seguintcs informacöes:

A empresa atual é sucessora da Cia. Cur-
ve!ana de Oleos, fundada em 1938 por urn
grupo daquela cidade. Devido a problernas
tecnológicos e financeiros a empresa encerrou
suns operacOes por volta de 1940.

Em 1953, constituiu-se a sociedade atual
quc, ate setembro dc 1971, foi administrada
pelos seguintes diretores, que cram também
seus principais acionistas: JoSo Bouzon Fon-
tan, Presidente; Edgar Frias Rocha, Vice-
-Presidente; Newton Bouzon Fontan, Diretor;
Antonio Gonçalvcs Raimundo, Diretor.

No periodo 1953/1971 houve uma razoá-
vcl evoluçSo nas vendas e regulares distribui-
cOes de clividendos.

Corn o falecimento, em 1971, do Sr. Joao
Bouzon Fontan, os diretores rernanescentes
decidiram transferir o controle acionOrio da
empresa ao Sr. Neder JoSo Neder. 0 valor dessa
transac5o foi de 1 milhiio e 500 mil cruzeiros.

Em fins dc 1971, foi delta outra direto-
na, que rcpresentava os interesses do novo
grupo majoritOrio. Compunharn esta diretoria
os seguintcs Srs. : Neder JoSo Neder, Presi-
dente; Marcelo Claudio Neder, Vice-Presiden-
te: José Mauro Neder, Diretor Administrativo;
AntOnio Goncalves Raimundo, Diretor In-
dustrial.

0 capital da empresa, ate ha pouco tem-
po, era de 2 milhOes e 541 mll cruzeiros, as-
sim distribuldo: Neder João Neder - 79%;
Edgar Frias Rocha - 8%; Newton Bouzofl
Fontan - 8%; AntOnio Goncalves RaimundO
- 5%.
A Cia. Curvelana Agroindustrial possui OS

seguintes equipamentos, instalados em sua
unidade de producSo de óleo: 8 prensas expel-
ler; 12 deslintadores; I refinaria completa;
mOquinas e acessórios diversos.

Estes equipamentos permitem procesSar
mensalmente 1.600 toneladas de caroco de
algodSo, obtendo : 160 t/mês de óleo refifla
do; 1.120 t/mês de farelo de algodão; 112
t/rnês de linter.

As perdas 10 processo situam-se em tor-

no 	13%. Além desses equipamentos, exis-
tern outros, não instalados, adquiridos
da CAMIG em 1973. A instalacão desses equi-
arnentos permitiria elevar o consumo de ma-
riaprima de 1.600 para 2.500 t/mês. A
prodUcão de óleo e subprodutos cresceria na
nesma prOporcao.

ExiSte ainda na unidade de Curvelo uma
fábriCa de Oleo de iflamona (produc5o: 200
times de Oleo para exportaçSo e 275 tImes
de adubos) uma fabrica de sabSo em barra,
para apro''eitamt0 da borra resultante da
refinacão de óleo de algodSo, e uma fabrica
de cera para assoalho. As duas ültirnas nSo
chegaram a funcionar.

Ate a paralisacão de snas atividades in-
dustriaiS, a Cia. Cnrvelana adquiria matéria-
-prima nas regiOes dc Curvelo, Montes Claros
e Sul da Bahia. Somente cm 1971 houve ne-
cessidade de adquirir matéria-prima no Estado
de Goiás. Por sua vez, Curvelo e Belo Ho-
rizonte absorviarn quase toda a produçäo (fa-
relo e óleo, respectivamente) . 0 transporte
das matérias-primas era feito por ferrovia
desde a regiSo de produc5o ate o patio da
fábrica.

Em fins de 1972, a Cia. Curvelana assinou
contrato coin Cooperativa Central dos Pro-
dutores Rurais de Minas Gerais - CCPR,
para venda de 8 milbOes de quilos de farelo
de algodSo, contrato que nOo foi cnmprido
pela Curvelana.

Apesar de não ter entregue essa merca-
doria, a Cia. Curvelana emitiu e descontou
diversas duplicatas contra a CCPR, a qnal,
ingressando em juIzo, provou a improcedên-
cia das mesmas e, ainda, impetrou açSo con-
tra a Curvelana, no valor de 500 mil cru-
zeiros, pelo descumprjmento do contrato já
citado. Essa acão corre na 10. Vara Civel
de Belo Horizonte.

0 Sr. Neder e também proprietárjo de
outra empresa em Minas Gerais (Governador
Valadares) Essa empresa, Produtos de Mi-
Iho S.A. - PRO11ISA, e mntuárjo inadimplen-
te do BDMG 0 valor do financiamento mon-
lava, em 5-6-74, a 547 mil crazeiros.

Fomos informados ainda da existêncja de
gi-upos interessados em assumjr o controle
acionárjo da PROMJSA e da Cia. Curvelana.
Desconhecemos entretanto, se tais grupos
fizeram propostas concretas ao Sr. Neder
João Neder.

Pelas informacoes, podemos concluir que
OS Prob1e5 que levaram a empresa a encer-

rar silas atividades não estão ligados a obten-
cOo de matéria-prima mmcm a venda de sua
produçOo. Tudo indica que sun paralisaçOo
se deve a problemas internos de ordem admi-
nistrativa, que infelizmente fogem a alçada
do INDI.

Colocando-nos a disposiçao de V. Exa.,
para esclarecimentos que se fizerem neces-
sOrios, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

Luis Anibal de Lima Fernandes - Pre-
sidente."

Veja, Sr. Presiclente, que o prestigioso
sernanOrio curvelano fez um artigo sobre
este assunto, coin felicidade, fazendo
uma critica lñcida e apelando para o Governo,
no sentido de providenciar o funcionamento
dos fObricas existentes, antes de se pensar em
construir outras fabricas. E racional, lógico
e perfeitamente razoavel o entendimento do
articulista.

0 Sr. Secnetario Fagundes Neto infor-
mon-me que iria solicitar ao INDI que fizesse
urna verificaçOo cia viabilidade do negócio e
visse se 0 mesmo era viavel economjcamnen-
te; se flOo haveria problemas de ordem téc-
nica, etc. E o INDI informou que a fábrica
é viável, qne existe matéria-prima farta para
pro'lucOo de Oleo, farelo, sabOo, cera para as-
soa]ho, etc. Que existe também o mercado
consumidor amplo, constitnido principalmente
de Curvelo e Belo Horizonte. 0 que impede
o negócio silo problemas de ordem bancOria e
a ma administraçao da fabrica.

0 apelo que faco ao Governo é no sen-
tido de que ele ajude a fabrica, através do
Banco de Desenvolvimento do Estado, on por
intermédio do Banco do Brasil. Se isto nOo
for possivel, que providencie estudos no sen-
tido de forcar a transferência da fObrica pa-
ra outro grupo mais experiente. Que se faca
a venda para outros interessados no contro-
le acionario daquela indüstria, tal é a eco-
nomia do mnnicipio.

NOo e possIvel qne minha cidade, mm-
guacla de recursos, espremida entre dois grail-
des pólos industriais - Belo Horizonte e Mon-
tes Claros, que pertence a SUDENE, - conti-
nue empobrecendo e nOo tenha condiçOes de
oferecer aos seus filhos mercado de traba-
Iho.

Faço esse apelo ao Governo, porque pro-
messas foram feitas em Sen nome, no sentido
de se industrializar a minha terra, Cnrvelo,
que estO a cento e sessenta e poucos quil6me-
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tros desta Capital, ligada por boa rodovia as-
faltada, por estrada de ferro, possuindo ainda
energia elétrica farta, mão-de-obra e diversas
inatérias-prirnaS. Apesar disso tudo, esta sua
grande indñstria está paralisada por inexpe-
riência dc sua direção.

Renovo, pois, mcii apelo ao Sr. Secre-
târio cia Indüstria c Cornércio, fazenclo minhas
as palavras de 0 Regional de Curvelo. E pre-
ciso que Sc faca a industrializacao (IC Curvelo,
mas nan construindo industrias sobre os es-
combros (IC outras. Vamos limpar o terrdno,
quer dizer, varnos pôr as industrias existeflteS
para funcionar, para depois, cntãO, possibili-
tar o aparecirnento de novas indñstrias na
cidacle, o que é clesejo e acalentado anseio do
povo de ininha terra.

Renovo meus apelos no Sr. SecretilriO,
que, corn a autori(iade do Governo, podera
interferir junto a threcao da Cia. Curvelana,
par que se encontre uma solucäo par o fun-
cionarnento da fábrica c, possivelmente, do
frigorifico que estâ parado.

Silo apelos que faço em norne do povO
de minha terra, em norne das forcas econô-
miens cia minha regiilo. E apelo que taco
em heneficio do Estado tambérn, porque isto
resultaria em aumento do produto intemno de
Minas Gerais, em aurnento do 1CM para os
nossos cofres pdbiicos.
Minas no pode dar-se no luxo dc negli-

genciar e coin sofrer prejuIzo. Toclos nos
sabernos cia carêflCia (105 proclutos para ali-
inentaço. E o óleo é fundamental, princi-
palinente hoje, quafl(IO os medicos aconsciharn
tanto 0 uso (10 óieo vegetal cm suhstituiciio no
animal. 0 ólco de a'godo da Companhia
Curvelana Agroinclustrial, óleo Tempero, e
U111 óleo muito apreciado na cozinha. A
torta era clas mais hem aceitas pelos fazen-
cleiros. Tanto que a CCPR dc Belo Horizonte
comprou quase que a producão unteira desta
beta, deixaiido a coopemativa de Curvelo cm
dificuldade par a(iquiri-la.

Entendo que não estou sendo injusto para
corn o Governo do Estado, nern estou querendo
criar problernas para o mesmo, como depu-
tado da oposiçio, pois estou participando (10
esforço que - cu tenho certeza - estâ des-
pendendo o Governo, no sentido de dar a
Minas mais inddstrias nas várias regiöes do
Estado, desconcentrando a industrializacão
da Capital c corrigindo os desniveis econô-
micos que cxistem nas diversas regiöes do
Estado.

A minha regiio, Alto Méclio Silo Francis-
co, cstá em flagrante desnivel coin 	regiiles
da SUDENE e coin Região Metropolitana.
Portanto, e este o apelo que faco a sensibili-
(lade do homern piThlico que é o Sr. Gover-
nador Aureliano Chaves, cujas qualidades
aprencli a admirar clurante os anos que fornos
colegas nesta Casa.

Sr. Depulado Gyro Macid -- Nobre Dc-
putado Dalton Canabrava, como V. Exa. pode
ter notado, en acompanhei atentarnente o de-
senvolvimento da oraçio que V. Exa. pro-
fere desta trihuna. Vou aguardar a publicacäo
de seu cliscurso e levá-lo a consideracão do

Sr. Secretário da Inddstria, para solicjtar
de S. Exa. o reexame da matéria, a fim de
clue aquela Secretaria possa estudar urna so-
lucão, uma intervenção nesse problerna, de
tal modo que se possa, talvez. quem sabe
conscguir aquilo que V. Exa. pleitcia, que
a reabertura, o reinicio das atividades dessa
cinpresa.
Emboma o INDI já tenha declarado	 con-

forme V. Exa., desta trihuna - que o pro
hlema cscapa il sun esfera de jurisdição, ulna
vcz que se trata de problema de ordem inter-
ma de urna empresa, inesrflo assirn, pela SCflSi
I)u!idade dos argumentos dc V. Exa., cu te-
nho espemanças na sua sohuçio e, assim que
se publicar o discumso de V. Exa., you levi
-lo h consideraçäo do Sr. Secretário cia In-
dustria e ComCrcio e pedir a S. Exa. 0 Fe-
examc desta matéria, que julgo da major irn-
pomtncia porn Curveio, terra que V. Exa.
represento

0 SR. I)EPUTADO DALTON CANABRA-
VA -- Eminente i-ice-lidem, agmadeco a provi.
dCncia que. tenho certeza. V. Exa. tornará,
assim como a maneira delicada de seu aparte
c a sun atcncio no men pronunciamento.
Ouemo d izer a V. Exa. que as providên-

ems fogern satribuicoes do TNDI, que é urn
61'.1510 técnico. 0 INDI verificou apenas a
vhddlidade do iriddstria e do negóCio
0 pmobicmn agora C crnineiltemeflte poli-

tico. e cntão somcnte o Secretâmio tern auto-
rdade. como chefe de urn órgio politico. pam
fazer corn que a fáhrica vá para frente ou
passe porn as mios (le outro. No queremos per.
scguir industria (IC ninguCrn.	 So querenlos
que cia funcione, on coin direçio atual, ou
atmnves (hi direçao de outros empresários que
:idquiram 0 seu contr&e nciofláriO.

0 Sr. Depulado Gyro Maciel - A parali-
saço dessa inddstria comecou quando?

O SR. DEPUTAI)O 1)ALTON CANABRA-
VA -- - 1)esdc 1973. Existern várias rnáquinas
que nunca foram utilizaclas. 0 negócio C vi-
dvel. A matCria-pmirna é farta, C 0 mercado
de consUmo esta em expansio. 0 que falta é
meihor climeção, niaior capacidade empreSarial.

Talvez essa falta de direcao se dcva ao
fato de o Sr. João Neder ficar muito distante
do filbrica. Ele mora no Rio dc Janeiro e vai
poucas vezes a Curvelo. Eu. corno sertancjo,
acredito naquelc adagio que (liz: 0 que en-
gorda o porco é o olho do dorio . Acredito
que, coin hornemn de capacidade empre-
sarial, a indOstria será florescente e atenderá
aos reclamos do povo curvelano, bern como
as neeessidadcs do economia de Minas GeraiS.

0 Sr. Deputado Gyro Maciel - 0 encer
cameo to clas atividlades dcssa fábrica nao es-
taria sendo ocasionaclo por pressOes de gmupoS
cconOmicos similares, no sentido de impe
dir it entrada dc concorrentes no mercado?

0 SR. I)EPUTADO DALTON CANABRA

-VA- Posso garantir no nobre vice-lider, De
putaclo Cyro Macid, que não é isso que esta
ocontecendlo. Sc fosse, aqui estariarnos Para
(lenuncinm essas pressOes, da mesma manei

ra que 0 Governador do Estado denuncjou as
press6es do Sindicato das Indüstrias de Auto-
pecas de Silo Paulo sobre as indñstrias de an-
topecas do. Estado de Minas Gerais. Denun-
ciaria a urn de quc o Governo tomasse as
providêncths necessarias para defender a in-
dñstria cuive1na. Mas acontece que nao é
jSSO que SC dá. 0 negóeio e viávei, mas o
que está havendo é uma certa negligêncja
por parte da dirccäo da ernprcsa. 0 Sr. João
Neder é urn homem dc fino trato, urn cava-
Iheiro, mas nib me parcce muito afeito 0
direcão de empresa industrial. E mais urn
qenitelflafl do que urn industrial. Essa C a
ninha impressio, que foi confirinada coin
sucesso de urn negóeio quc poderia ser flo-
reScente.

0 quc clesejaria C que o Govemno do Esta-
do intercedlesse junto ao Sr. Joio Neder, a
fim de que dc pusesse a fObi-ica a venda.
Os compmadores se queixam de que o Si-.
Joäo Neder propie negócio, mas, no hora
de decidi-lo, dc Sc desinteressa. Assirn, o que
e necessário é quc haja mais serieclade no
tratamento desse ncgócio, para que os inici-es-
sados tenham certeza de que a proposta do
Sr. Join Neder semO cumprida sob a fiscaliza-
cao (10 Governo do Estaclo.

0 Sr. Depulado Gyro Model --- Si-. 1)c-
putado, a formula poderia scm outra. 0 Estado
talvez nib pud.essc vender urna ernpi-esa quc
a dc nib pertence. Dependeria do ti-ta-
inento adcquado, die quc nio estou hem
par. Dc qualquer forrna, varnos entrar no
problema e tentar solucionO-lo.

0 SR. 1)EPUTADO I)ALTON CANABRA-
VA - Agradeço a V. Exa. e cspero que o
Governador do Estado tome as providCncias
para beneficiar a econornia eurvelana.

RENOVACA() DOS PARTII)OS

O SR. DEPUTADO CICERO DUMONT
Sr. Presidente c Srs. Deputados, tern-se discuti-
do muito, ultirnarnente, a questão da renovaçio
dos partidos. Ha urn grupo que entende quc
os partidos se renovam, apenas, quando nos
seus quacli-os ha, predominantemente adep-
tos da faixa etOria inferior a 30 anos; outmo
grupo entcnde que o partido se menova, thin
tenclo em vista a faixa etOi-ia dos seus corn-
ponentes mas, precjsarnente a sua sensi-
hilidade para coin 	problemas populares, a
sua capacidade criatjva para identjficam as-
PlraVies c oferecer soluçies.	 Eu participo
(lCSte segundo grupo.

E muito saudável que os partidos tenham,
Predominantemente, jovens; mas o fato de nio
ter apenas jovens no seu quadro e cornando
flao signjfj0 que o partido fib esteja reno-
vado A sua I-enovaçio se localiza precisa-
mente na capacjdade de apreender aspiraçies,
de identificar problemas e sugerir correçies
Oil SoIucies novas.

Incentivos Fiscais

0 Govemno mineiro estO empenhado na
tcse de se i-ever a decisão do final do Govemno
MCdici, no qual se tirou aos Estados o di-
rrito de dar incentivos fiseais, a nio ser que
lionvesse unanimidade dos outros Estacios.
Criou-se portanto, dessa decisio, o podem de
veto de urn Estado cm relaçio aos outros, corn
referenda aos incentivos fiscais. E verdade
que, antes dcssa definida decisio, passou a
haver urna competiçio entre os Estados mern-
bios do Fcdcraçio, no sentido de dar major
incentivo para atmnir indñstrias ao seu tet
i-it0rio. Essa competicio scm certo discipli-
narncnto cstava tcnd.o reflexos negativos sobre
as finanças nib apenas dos Estados, mas
toinhein do Pals. 0 rernédjo foi exatarnente
0 invcrso do que ocorria. Aos Estados se
(oncedja toda liherclade, e, de urn momento
ira nulin, se rctirou essn libcrdade.

0 (;o\'din() mineiro tern insistido nessa
lesc de quc C necessOrlo i-ever essa decisio,
cssc dispositivo; que dcvc fiear coin Es-
tndos o poder porn conceder ineentivos, pois
sO atmuivCs desses incentivos é que podemos
suprinlir on red.uzir as desigualdades regio-
nais . Agora mesmo, no Fedcracio cia In-
dusti'a lid) Estado de Minas Gerais, em urn se-
lninirio rclativo no terna, o Presidente do
Banco de i)cscnvolvimenth do Estado, Abillo
Santos, fez urnn conferCncja em que demons-
tiou irrespondivelinente que o existente siste-
run dc mncentivos fiscais relativo ao Estado
ihio lcva a nenhurn resultado positivo, mas, ao
(nnhi-Orio, vein rnanter o status quo, favore-
rendo is JO hem dcscnvolvjdos e nib permi-
tindo quc os nio-descnvolvid.os cheguern a
(11)10 etuipa convenjente

0 E,!ado de Minas, na sua edicao de
1-9-75, sob n tituio Ilicentivos Fiscais, desen-
v(iivcu opoi-tun5 e bern-Iancadas consilera-
cOds sobre n prohiemna. Sustcnta aquele jornal
ii tes', a dnuti-ina c o entend.imento do Govemno
do Estado dc Minns Gerais. Esse entcnd.i-
01(1)1)) C adotado tarnhCm pela secio da ARENA
de Minas Gerais, ad) que pude scntir em con-
versa roni seus dirigentes.	 Portanto, quero
registrar, aqui, que a ARENA, nesta matéria,
estO inteiranic'ntc idcntjficada coin Govemno
in Estad.n c SeUS Orgios diiigcntes, que corres-
ponliern necessnmiarncntc a urna aspiracio nib
so da classe empresarial, mas tambCrn da clas-
se trabaihadoma, hem como da populacio cm
gemal, pomquc cvidenteinente, Scm urn instru-
rnentco de (lesenvolvimnento e de criacão de
riquezas, nib hO como se ter csperanca no
futumo cia vida partidOria.

Assirn, dcixo aqui registi-ado este aconte-
cimento e dou men inteiro apoio a tese, pois
acho clue todos temos dc nos unir em torno
dessas soluçics que rejuvenescem não apenas
os partidos, mas sobretudo os governos em
relacio 0 comunidade que representam.

Sr. Pi'csidcnte, considero como lido,
para quc faca porte do men discurso, o edito-
rial do Estado de Minas, a que acabo de me
referir, sob o titubo de Incentivos Fiscais:

"Urn dos instrumentos mais eficazes de
que se vinharn utilizando quasc todas as uni-
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zenda foram convocados pelo cntão Ministro
Delfirn Neto para apenas aprovarem o que iá
havia sido decidido, scm ihes ser dada opor
tunidade de apresentar qualquer proposta on
reparo a urn projeto de lei que, em vez de

disciplinar e valorizar o instituto dos in-
centivos, corno arma eficiente de difundir as
possibilidades de investimentO em todo o Pals,
teve o mérito, na verdade, de inutilizâ-la per

inteirO.
Os incentivos concedidos ate aquela da-

ta prevaleceram, e é gracaS a des que não se
jnterlOmPcU ainda o fluxo de capitals novos
em algurnas das unidades. ',\,5o se deve es-

perar que, conciuldos os projetos que se acha-
'arn em andarnento on ern estudo. já corn in-
njvogarantid0s, outros venharn a sur-
ir, mesino que condicionados a discip'iina

(onsagra(Ia na reforrnulacäo que passou a vi-

go cal.

Ate agora. nenhum Estado cogitou de

aiiio' 0 mecanisulO prcvisto na nova lei, on
neste sentido foi solicitado p01' intercssados

cm realizar invcstirnefltOs, porqUe sabe de an-
ternibo que não ohterá resultado satisfatório.
TncentiVos fiscais so podem ser concedidos
pelos governos estaduais no caso dc haver

ibaprovacao unnimc de todos des. Basta urn
voto cm contrário para se inviabilizar qual-
quer industrial on dc outra natureza

Iwncficiado por incentivo fiscal de parte de
urn dos Estados. Alma!, tudo está assim na
(lependencia do arbltrio on boa vontade dos
govcrnos dos Estados que podern prescindir
di concessibO de incentivOS Para influenciar a
disposicibo de invcstidorcS potenciaiS, on que
clara on aparenternCnte nOo devem ter inte-
resse em que fora dos limites de seus respec-
tivos territOrios se formern nñcleos industrials

Reforrnulacäo desse tipo não poderia con-
sumar-se scm a contribuicäo de sugestOes de
todos os Estados e do seu livre empreendi-
mento. Uma sintese do pensarnento e da ex-
periência de cada urn certamnente levaria a
projeto mais realista e exeqüIvel, capaz de
corresponder as aspiracOes e peculiaridades
d'as diferentes regiOes do Pals empenhadas em
conquistar recursos Para impIementacO dos
rcspectiVos prograrnaS de acelcraciio do pro-
gresso econOifliCO.

0 que se viu, no entanto, foi a imposicibo
Pura e simples de urn projeto de lei, ao apa-
gar das luzes do Governo Medic!, que não
so deixou de atender As expectativaS da maio-
na dos Estados, corno cornprometeU inteira-
mente a filosofia da interiorizacãO do desen-
volvirnento e da desconcentraco espacial da
econornia. Os SecretOrioS estaduais da Fa-
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mediaflte formulas mais flexiveis e racionais.
E se as atencoeS Sc concentrarn sobre o as-

6 porque todos sentem que os cami-
nhOS da interiorizacibo do desenvolvirnento e
cia desconcentracao econômica estOo prati-
camente fechados, sem a alternativa das faci-
lidades de atracOo (IC in'estiriicntos, quc ni
i.ealidade desapareceu.

Parece que nesse sentido nOo seth necessá-
rio rnaiS que alterar o dispositivo da lei que
0utorga a urn Onico Estado o poder de vetar
qualquer projeto dos demais. Que se sujei-
tern as dccisOes nesse senticlo aos votos de
pelo menos dois on três, e provaveirnente o
(tireito dos mais fracos estarO hemim protegiclo."

Questo de Ordem

O SR. I)EPUTADO NILSON GONTIJO
(Suscita questao tie ordern que, por nOo ter sido
devolvida pelo autor, scrO publicada opoi-
tunamente.)

Matéria Aprovada

REQUEFITMENTOS

Do Sr. Dcputado Harollo Lopes, solid-
tando a arnpiiaç0o, par todo ci territOrio ni-
cional. cia Omen de c'studos ambientais. ilando-
-se maior dimensOo ao trabaiho da CPI pal-a
ci c'xarne da poluiçOo cm Belo Horizonte;

do Sr. Dcputado Wilton Canabrava, em
one pede urn voto (IC congratulaçOes corn o
Prefeito de .Joiio Pinhciro e .seus niunicIpios
pelo transcum-so do 509 aniversOrio daquela
coruuna e, ninth, que seja constituida urna
COflhlSsibo de ti-Cs cleputados para mcprescntai-
a AssemnblCia nas solenidades a sc'rem ali reali-
zailas de 7 a 10 do corrente;

do rncsrno parininc'ntar, cia quo, sol ici (ii
sejam enviacios aplausos 0 Consti-utori Men-
des Junior 5. A. e no I)i-. Murilo Mc'ncles por
dc ter sido escoihido, pelo Consciho Edito-
rial da Revista 0 Empreiteiro, pal-a sec o Ho-
Mein cia ConstruçOo do Ano;

do Sr. Deputado Mendes Barros, através
do qual solicjta voto dc congratulaçOes corn a
Radio Educidoi'a tie Govei-nador Vaindares
pelo scu jubileu de prata;

do Sr. Deputado Euripecles Craide, solici-
tando voto de congratulacoes coin a VALE-
FERTJL pela sua instaiaçOo na eiclade dc
Lbei-aba;

da Sra. Deputada Jibnia Manse, pedindo
Seja mnserido em ata urn voto de pesar pelo
faledmmcnto do Sr. Silvio Lobo, ex-Prefcito
de Betim;

do Sr. Deputado Christovam Chiaradia,-
traves do qual solicita voto de pesar pelo fale-
(imento do Sr. Felizinho Finamor, ocori-ido'n C6rreg0 do Born Jesus;

do Sr. i)eputado José HonOrio, solicitan-
(10 a insercOo, cm ata, dc urn voto de pesar
pelo faiecimento do Sr. Esdras TomOs Sal-
vaclor, ocorrido em Carvaihos;

do Sr. Deputado Telêmaco Pomnpej, pe-
ilindo scja insei-ido em ata urn voto de pesar
1)di() falccimmic'nto (10 farmacêutico Jaci de
Ahrcu Lopes, tie Cataguases;

n. 393, cm (JUC o Sc. 1)eputado Euripedes
Craicie solicita cio Sr. Governador do Estado
seja cquipado o Corpo dc Bombeiros de Ube-
mba

n.° 414, do Sr. Deputaclo Neif Jabur,
wdmncio nos Srs. Governador do Estado e
Sc'cretOrici da Segurança PObiica a instalaçOo
(IC Uflia (lelegncia regional de Policia em PaS-
sos;

n: 147, (1(1 Sr. I)eputado Antonio Dias,
silicitandim no Si. Governaclor o imediato
al)arelhaiimc'n to (10 Coi'po tie Bornheiros tie
Mon tes Chaos;

n. 469, da Sm. J)eputada JOnia Manse,
solic'itnndo a tmansci-içOo, nos anais, de dis-

profeiiclo pcio Ccl Carlos Augusto cia
Cost

n. 479, ia lmmc'srna signatOria. pedin do ao
Sr. Govc'mnidor do Estado determinar 0
Prc'feitura (IC Belo Horizonte a instnlaçOo de
eliafarizes pObticos na favela denominada
Cabcca cli' Porco;

n." 480. Imnvés (to qual a mesrna parla-
ilien In' so! icita a fran scricao, nos anais, da
coiuna Sew Reserva, do Jornal de Minas de
13 de agosto próximo passado;

n. 484, (10 Sr. Dc'puta(io Milton Lima, so-
licihildo aos Srs . Pi'esidCnlc' do IBC e Chefe
do SF1-tAG (,in Gerais a instaiaçOo, em
Amnguaii, de estnçOo experimental do IBC

n.' 486, ciii Sr. I)eputado Euclides Cintra,
no Sr. Governidor do Estado auto-

rizal' a in rhms0o, nil progmarna de obras (10
I )EH. to asfaltamen to da rodovia que liga
Lnt.lwl (1:1 111-tita 	 Moeinn --- BR-262;

n. 487, cm que ci Si'. Deputado Mendes
Jlai'ros solicita do Si. Dirc'tor-Gem-ai do DNER
a iigaçOo asfOltica di BR-262 a São I)oiriin-
gos do Prata;

n.° 488, atrav6s (10 qual o mesrno parla-
nic-niar solicita no Sr. Governador do Estaclo
intc'i-c'edc'r junto no Sr. Ministro da AeronOu-
lien, no sc'flti(lt) iic quc' o DAC tome providên-
cias par a norrnalizaçOo da volta da linha
aérea entrc Governador Valadares, Nanuque,
Belo Horizonte e o resto do Pals;

n.9 490, do Sr. Deputado Jose Santana,
solicitando an Sr. Governador do Estaclo liro-
vidências urgentes junto aos canais compcen-
tes, no sentido cia atualizaçOo do pagamento
das pensOes das viOvas que moram no interior
do Estado;

n.° 493, do Sr. Deputado Pedro Gustin,
pedindo ao Sr. Diretor-Geral do DER o as-
faltamento do trecho Uberlândia - Prata, da
13R-497:

Lades federadas, dentro do propósito de
trair investimentOS Para o fortalccimefltO
Ia estrutura produtiva, cram os incentivOS
staduais, baseados na reducão ou isencão
emporâria de pagamento do 1CM. Mas,
ealmente, o uso dessa faculdade chegou a
cgistrar excessOS que the retiraram o carâ-
Ler saudavel e constrUtiVO Para transforfllala

riuma anomalia.

Nio fosse sustada a tempo, nao seriam

prcjudicados apenas Os interesseS naciOflaiS,
rclaciofla(IOS corn a harmonia e o equilibrio
que convérn sejam assegurados ao procesSO
de cxpaflSibO econôiTIicU, mas igualmente os
dos própriOs Estados que conferiam as con-

CCSSOCS. 
Comecou-SC a pratical' o que ficou

conhecido corno guerra dos incentivOS, por-
que cada qual ultrapassaVa ibs vezes os lirni-
tcs do m'aZoaVCl c serisato, a urn de conqutstar
a preferência de investirnentoS, quando estes
podiam scr colocados em termfloS	 diga-se

de leiläo, definindO-Se em favor de qimem
mais vantagem oferecia

A necessidade dc fixar urna diseiplina
nesse dorninio foi rcconhecida inclusive pelos
Estados, que, pela unanimidade de seus di-
rigentes e liderancas do rneio empresarial,
logo acolheraril conlO lógica e aceitâvel a dis-
posicão revelada pelo poder central, de promo-
ver uma reforrnulacão da poiltica de inceri-
tivos fiscais, de mo(io que se rernOveSSefil
todos os inconvenientes e se resguardassem
sornente Os aspectos positivos, Para meihor

proveito dos interesSes regionais em jogo e
sua conjugacibo corn a linha em qe entrain
os objetivos mais amplos e perrnanentcs do
Pals como urn todo.

E o clue aconteccu depois?
-oni un mciaucs uu.pr'" 

Urn voto valerO mais que todos os votos em
cojUfltO. Por que, em vez de urn, não são

dois on três OS votos contrOriOS suscetIvels
de determiflar a rejeicOO de propostaS de in-

(efltiVOs?
EstO-se vendo que a lei de disciplifla

dos incentivos n5o é rnais que urn obstáculo no

fluxo (le investirnentos Para regiOes incaPa-

zes (IC concorrer corn as rnais poderosas 
cCO-

nomicamente Para captacão de recursos un-
prcscindiveis 0 criacOo dc novas fontes de
producOo e riqueza. No prograrna do Semi
nOrio de Desconcentracibo Industrial, que hoje
se inicia em Belo Horizonte, por iniciativa
da FederacOo das IndüstriaS de Minas, figura
como tema principal a devolucão aos Esta
dos da faculdade de conceder incentivos, nao
segundo o sistema antigo, é evidente, maS
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n.9 496, em que o Sr. Deputado Raimundo
Albergaria pede aos Srs. Governador do Es-
tado, Secretário da Indiistria, Comércio e Tu-
rismo e Diretor-Geral do DER prioridade para
a construcão do trecho rodoviário Lagoa San-
ta - Serra do Cipé - Serro - Diamantina;

n.9 500, do Sr. Deputado João Navarro,
solicitando dos Srs. Governador do Estado
e Diretor-Geral do DER a ligacão asfáltica da
cidade do Madre de Deus de Minas a Barba-
ccna;

n. 502, através do qual o Sr. Deputado
Emilio Haddad solicita ao Sr. Ministro dos
Transportes a inclusSo, no pIano prioritá-
rio do DNER

'
do asfaltamento da rodovia quo

liga Patos de Minas a Pocöes, na BR-040;

n.° 503, do Sr. Deputado Domingos Lanna,
solicitando ao Sr. Governador do Estado a
construc5o de estrada ligando Raul Soares ao
km 350 da rodovia Rio - Bahia - MG - 329;

n. 527, do Sr. Deputado Comes Moreira,
formulando apelo aos Srs. Governador do
Estado e Presidente da Caixa Econômica Es-
tadual, no sentido de não fecharem a Agên-
cia Santa Teresa, do referido estabelecimen-
to de crédito, nesta Capital.

PARECERES

Dc rodacSo final da Proposta de Emenda
Constitucional n.9 1/75, e dos Projetos do
Lei n.9s 48, 146 e 169.

PROJETOS DE LEI

Em 1.' discussão:

n.9 139/75 (ex-Projeto de Lei n.9 1.265,
74, desarquivado), de autoria do Sr. Depu-
tado Artur Fagundes, quo autoriza o Poder
Exocutivo a reverter ao patrimônio do Munj-
cipio de Espinosa imóvel recebido em doaçâo;

fl.9 177, do Sr. Deputado Mendes Barros,
quo autoriza o Poder Executivo a criar ulna
empreSa aérea para fins que menciofla.

Em 2. discussão, o Projoto de Lei n.° 103,
de autoria do Sr. Deputado Emilio Haddad, quo
dispoc sobre declaracSo de hens de presi-

dentes e diretoros dos 6rg5os da adininistrac5o
indirota do Estado.

Nomeaço de Comisso

A Mesa nomeia, para representar a Casa
mis solenidades comemorativas do 50.Q aniver-
sário da cidade de JoSo Pinheiro, a reque-
rimento do Sr. Deputado Dalton Canabrava,
a seguinte ComissSo: Srs. Deputados Carlos

ana-Eloy, SebastiSo Nascimento e Dalton C
brava.

PRESIDENCIA DO SR. DEPUTADO FER-
NANDO JUNQUETRA

Comparecimento

JoSo Ferraz	 Fernando Junqueira --
Ldcio do Souza Cruz - Said Arges - Pedro
Gustifl - Artur Fagundes	 Antonio Dias
- Carlos Lemos - Christovam Chiaradia -
Cicero Dumont	 Gyro Macid - Delfim
RibeirO - Elmo Braz	 Emilio Gallo	 Emi-
lio Haddad	 Euclides Cintra -- FA 10
Notini - Fábio Vasconcellos	 Ferraz Cal-
das - Genésio Bernardino	 Haroldo Lopes
João Bello - JoSo Navarro - João Pinto

Ribeiro - Jorge Orlando Carone - José
Bonifácio Filho - José Honório	 José San-
tana - Luiz Baccarini	 Mendes Barros -
Narcélio Mendes - Nilson Gontijo - Nunes
Coelho	 Pedro Narciso - Rairnundo A1-
bergaria - SebastiSo Nascimento - Sérgio
Ferrara	 Sylo Costa	 Vicente Guabiroba.

Expediente

OFICIOS

Do Sr. Governador do Estado:

n.9 114, oncaminhando, em atençSo ao
Requerimento n.9 350, do Sr. Deputado Eu-
ripedes Craide, informaçao do DER de quo
nao consta do atual piano de obras o asfalta-
menlo da rodovia que liga Conquista a loca-
hidade de Delta, no Triânguio Mineiro;

n.' 115, agradecendo aprovaçSo do veto
parcial Oposto a ProposiçSo do Lei n.° 7.178
(ex-Projeto n.9 138/75), quo dispOe sobro o
reajustamento do nivois do vencimentos do
pessoal civil do Exocutivo;

n.' 116, oncaminhando, em atoncão ao
flequerime 0 n.9 351, do Sr. Deputado Ge-
fleslo Bernardino, informaçao do DER de quo,
quando da construcSo da nova rodovia Bob
Horizonte - Monlevade - Ipatinga, será
SUbstltujda a ponte sobre o rio Piracicaba,fla 1311-381, ligando os Municipios de Coronel
Fabricjano e Timóteo;

do Sr. Secrotárjo de Estado do Obras
Publicas, encaminhando, em atencão ao Re-
querime 0 n.9 109, do Sr. Deputado FerrazCaldas, roiatório e parecer concluindo quo
flao Se justifica a reforma urgente do prédio
do Forum Bias Fortes, de Pedralva;

do Sr. Chefe do Gabinete do Ministro dos
Transportos, informando, em atençSo ao Re-
(luerimento n.° 126, do Sr. Doputado Mendos
Harros, que se oncontra em exame a minuta
de projoto die ongonharia referonte ao Ire-
rho entroncamento para Sabará - Ipatinga,
da BR-381, devendo ser adotadas medidas corn
vistas a execuçSo dos serviços;

do Sr. Presidente da Superintendêncja
do Desenvolvjmonto da RegiSo Metropolitana,
(la Socretaria do Planejamento e Coordenaçao
Gera], informando, em atoncSo ao Roqueri-
mento n.° 145, do Sr. Deputado Haroldo
Lopes, quo providêncjas efetivas e do legis-
laçao serSo adotadas para so proservar uma
politica urbana quo so faz necessária.

TELEGRAMAS

Do Sr. Diretor-Geral do DNER, informan-
do
'
em rosposta ao Roquerirnento n.9 392, do

Sr. Deputado Euclidos Cintra, que so en-
contra em fase do exame, para fins do apro-
vaçSo e posterior lancamento do concorrên-
cia, o projeto do ongenharia do trecho Sao
Lourenco - Itajubã - Campos do Jordão
- Pindlamonhangaba;

(Ia mosma autoridlade, esciarecendo, em
atondirnento ao Roquerimento n.9 124, do Sr.
i)eputado Nilson Gontijo, quo, por so tratar
de acosso, cuja torraplenagem não fol oxe-
cutada, será impossIvol a execuçSo do trecho
Baependi - BR-267.

Proposic6es

PROJETO DR RESOLUçAO

(encarninhado pola Mensagem Govornamental
n.' 74)

Aprova convênio celebrado entre o
Ministério da Agricuitura e a Socretaria
do Estado da Agricultura, objetivando o
estahebecimento, em âmbito estadual, do
urn subsisterna de classifjcacao de pro-
dutos de origem vegetal.

A Assembléja Legislativa do Estado do
Minas Gerais aprova:

Art. 1. - Fica aprovado o convênio ce-
lebrado, em data do 10 de julho de 1975, en-
tre o Ministério da Agricuitura e a Secretaria
de Estado da Agricultura, corn o objetivo de
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cstabelccer, em Smbito estadual, urn subsis-
tema de classificac5o de produtos de origem
vegetal, visando aprirnorar a qualidade da

producão agricola.

Parágrafo iinico - 0 convênio de que

trata o artigo passa a fazer parte inte-
grante desta resolucSo.

Art. 2. -- Esta resolucao entra em vigor
no data de sua publicac5o, revogadas as dis-
posicöes em contráriO.

Dada no Palácio do Liberdade, aos

(Nota da DivisSo de Redac5o e Publica-

cao: 0 convêfljo foi publicado na Integra, no
DiOrio do Leqisiativo, na ata desta reuniSo).

PROJETO DE RESOLUCAO

(encarninhado pela Mensagem Governaiflen-
tal n. 75)

PROJETO DE RESOLUGAO

(encaminhado pela Mensagern Governamen.
tal n.9 76)

Aprova convênio celebrado c'ntre o
Ministério da Agricultura e o Governo do
Estado de Minas Gerais, objetivando (Ic-
senvolver medidas (IC combate a praga
do gafanhoto e da cigarrinha das pas-

tagens.

A Asscmhléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais aprova:

Art. 1.0 -- - Fica aprovado 0 COflVefliO Ce.
lebrado, cm 7 de julho de 1975, entre o Mi-
nistério (Ta Agricultura e o Governo do Es-
ta(lo (IC Minas Gerais, objetivando a execucSo
de estudos, de orientacSo e (IC combate a
praga do gafanhoto e do cigarrinha das pas-
tagens, corn a finalidade de contrihuir para
a elevacSo da produtividade de forragern para
os rehanhos.

Parãgrafo jinico - - 0 convênio, de cjue
trata o artigo, passa a fazer parte integante
(lCSta resolucSo.

Ai't. 2.' - - As despesas (lecorrentes da
execução deste convênio, no excrcicio de 1975,
correrao a conta (las dotacoes orcarncntárias
20.13.04.14.14.0751.046-4120 e 20.13.04.14

0751 .048-4120 - Servicos em Regime (Ic Pro.
granlaçSo Especial, do orcamento vigente da
Sccretaria de Estado do Agricultura

Parági'afo dnico -- Nos excrcicios subse-
qilentes, as dcspesas correrSO S conta (IC do-

tac5o própria a ser consigna(la no Orcarnento

(10 Estado

Art. 3. --- Esta resoluçSo cntra em vigor
na data de sua puhhcacao, revogadas as dis-
posicOes em contrSrio.

Dado no Pal-,V-10 do Liberdade. aOS

(Nota da DivisSo de RedacSo e PuhlicacSo
0 cOflVCfli() foi publicado na Integra no
Dfdrio do LegislalivO, no ata desta rew

niSo).

PROJETO 1)E LET N.9 206/75

Declara de utilidade piThlica as Obras
Socials Fe e Alegria, corn sede em SaO
JoSo del-Rei.

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decrcta:

Art. 1. Ficam (leclaradas de uti1id9
pdblica as Obras Socials Fe e Alegria, cntid
(Ic sediada em São JoSo del-Rei.

Art. 2. - Revogadas as disposjcoes em
contrS0, esta lei entrarS em vigor na data
de sua pubhcaçao.

Sala dos ReuniSes, 8 (1C setembro de 1975

Liii: Baccarini - Nilson Gonn'ijo - Ho-
roldo Lopes - Emilio Haddad - José Sort-
- Chrisiovam Chiaradia - Fdbiü No/mi.

Juslificaçao - As Obras Sociais Fe e
Iegria, corn sede na Rua 7, Vila São Bento,
em São JoSo del-Rei, 501) o patrocnjo da
Idreja Evangélica MissionSria Pentecostal de
Sao JoSo del-Rei, constituem uma entidade
que, sem fins lucrativos. rem prestan(Io 5 po-
pulacSo do Baiiyo do Tijuco. daquela cidade,
os mais relevantes servicos (IC assistCncja so-
cial. Sob a direçSo (10 Pastor Reverendo
Klaas Marius Van de Raa, as refcrjlas obras
sOciaiS, através da cooperacão do povo, aten-
dern aos rnenoi'es (lesamparados, peo que Sc
justificaplenarncnte sejarn elas (leclaradas de
utilidade pSblica.

Lid: Bcciijijj

A AssemblCja Legislati',-a do Estado de
Minas Gerais (lecreta:

Art. 1. - Fica denonhjnada Escola Es-
tadual Pref'ejto Rubern (la Costa Limo a Escola
Estadual Bairro 	Cristais, corn sede emNova Lima.

Art. 2. - Revogadas as disposjçoes em
Cofltrário, esta lei entra em vigor na data de
sua pubiicaçao

Sala das Reuniöes, 8 de setembro de 1975.

Liijz Baccarini - Nilson Goritijo - His-
TO/do Lopes - Chri,tovain Chiarcidja - Emilio
Haddad - José Santana - Fdbjo Noljrtj.

Joslificacao - A Escola Estadual Bairrodos Cristajs no bairi-o do mesmo nome, emNova Lima, nS0 posj denominacso especi-fica, sendo a medjda ora proposta das mais
JUstas. 0 Prefejto Bubem da Costa Lirna,falecido recentemente no exercicjo do man-d
ato, sempre se interessou pela causa da edu-
cacao flaquela cidade e de maneira especialse Cinpenhava para Soiucjonar os probiernas
daqueJ escola Tratandose de urn admj-
fl.iStrador que prestou relevantes serviços a
Nova Limo e que por cia Sc sacrificou, fale-Cendo inclusive em plena atividade pSbiica,e da.s mais justas a homenagem que ora sePropoe, imortalizando o seu nome através de
Urn e,tabelecimento de ensino, para que Sirva,COrn0 seu patrono, de exemplo para a juven-Uue daquele municipio.

Lui: Baccarjnj

PROJETO DE LEI N.9 208/75

Declara de utilidade pñblica a So-
ciedade de Concertos Sinfônicos, corn
sede em São JoSo del-Rej.

A Assembléja Legisiatjva do Estado dcMinas Gerais decreta:

Art. 1. - Fica declarada de utilidade
publica a Sociedade (IC Concertos Sinfônicos,
entidafle sedia(la em São João del-Rei,

Art. 2. - Revogadas as disposiçoes em
contrSrio, esta lei entrarS em vigor na data
(IC Sua publicaçSo.

Sala das ReuniSes, 8 de setembro (IC 1975.

Liii: Raccarjnj - Horoldo Lopes - Ni!-
son Gontijo - Emilio Haddad - Chris beam
Chiarodja - José Santana - Fdbio No/ii -
Vicente Guabjroba.

Aprova coflvêriio celebrado entre a
Tjniao Federal, através (10 Ministério (In
Agricultura, e o Estado de Minas Gerais.
através (10 Secret, de Estado (18 Agri-

cultura, para a irnplantacSo do Piano Na-
cional (Ic Seinentes.

A Assein)leia Legislativa do Estado de
Minas Gerais aprova:

Art. 1.0 -- Fica aprovado 0 COflvefliO Ce-

lebrado. em 14 de outubro de 1974, entre a
UniSo Federal, através (10 Ministério (Ia Agri-
cultura, e o Estado de Minas Gerais, através
do Secretaria de Estado (10 Agricultura, visan-
do i execucSo, a nivel estadual, (10 Subpro-
grama de Apoio Governarnental a Implanta-
çSo (10 Plano Nacional de Sernentes.

Parãgrafo unico - 0 COflVêfllO, de que
trata o rtigo, passa a fazer parte integrante
clesta ri o1ucSo.

Art. 2. - As despesas decorrentes da
exeCUcSo (leste convCflio, no exercicio di'
1975, correrSo a conta da dotacSo orcamentá-
via 20.07.04.16.0971.0724.1.20 Servicos
cm Regime de Programacão Especial, do or-
çamento vigente da Secretaria de Estado do

Agricultura.

Art. 3•9 - Esta resolucão entra em vigor
na data de sua publicacão, rcvogadas as dis-
posicSeS em contrãriO.

Dado no Palácio da Liberdade, aos.

(Nota do Divisão de Redacão e Publica(;ão -
0 convênio foi publicado na integra no
Diário do LegislalivO, na ata desta reu-

nião).

PI-TOJETO DE' LET N: 207/75

DS a denorninaçao de Escola Esta-
(11181 Prefc'ito Rubem da Costa Lima S Es-
cola Estadual Bairro dos Cristais, de Nova
Lima.

.hustificacdo - A Sociesia(Ie de ConcertosSinfônjcos de" São João del-Rel, entidade Ira-
(Iicjonal (laquele municIpio, vem-se dedi-
eando ha muitos anos ao aperfcicoamento do
arte da mSsica, através da uniSo de ver(ia-
deiros talentos amadores. Não somente pro-
.Ieta aquela terra, mas, ainda, além das fron-
teii-as (Ic riosso Estado tern propagado a (Ul-
tura musical do povo mifleiro, em memord-
veis concertos poi' cia Jevailos a efeito em di-
versos pontos (10 Pals.

Constjtuindose urna soCieda(Ie scm fins
luCrativos e de alto valor cultural, justifica-se
pienarnenfe seja cia (leciara(la de Utiiida(lc
pubiica.

Liii: Baccarjjsj

PROJETO DE LET N.9 209/75

Declara de utilidade pSblica a Or-
questra Lira Sanjoanense, corn sede em
São JoSo del-Rej.

A Assembléja Legislatjva do Estado de
Minas Gerais clecreta:

Art. 1. - Fica declarada de utilidade
piiblica a Orquestra Lira Sanjoanense, enti-
(lade sediada em São João del-Rej.
Art. 2.9 - Revogadas as disp,o.sicoes em

contrSrio, esta lei entrará em vigor no data
de ma publicaçSo.

Sala dos ReuniSes, 8 de setembro de 1975.

Liii: Baccarinj - Haroldo Lopez - Nil-
son Gontijo - Emilio Haddad - Chris/ovum
Chiaradia - José Santana - Vicente Guabi-
roba - Fdbjo No/mi.

Jus/ificacdo - A Orquestra Lira Sanj,9a-nense, entjdade scm fins lucrativos, corn sede
em São JoSo del-Rei, é constitulda de ma-
sicos amadores, que corn dedicação vêrn ha
longos anos abriihantando nao apenas as so-
lefli(la(lcs civicas, rnas sobretudo as de cará-
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Iter religioso daquela cidade, merecendo, pelo
csforco de seus dirigenteS e pela abnegacãO
de todos os seus compoflentes, seja ela de-
clarada de utilidade püblica.

Luiz Baccai'ifli

EMENI)A N.9 1 AO PROJETO DE

LET N-9 167/75

facultado concorrer a fase da selecão compe.
titiva interna, a que se refere o caput do art.
39 do Decreto n.9 16.409. de 10 dc juiho de
1974, Para provimento de cargos das clas-
ses do Grupo de Nivel de 2.9 Grau de Escola.
ridade (SG) c da classe de DatilógrafOMeca.
nografo (PG 14) do Quadro Permanente."

Sala dos ReunjOes, 8 de setembro de 1975,

Euclides Cintra - João Navarro - Cqro

Mactel.

OSS0 Estado, tendo em vista os rumores
,,.eiculadoS de que estão sendo tomadas me-

(lidaS na esfera federal visando a transferên-

cia do 111u1ipi0 de Rio Preto para o Estath
do Rio de Janeiro;

do Sr. Deputado Luiz Baccarini, pedindo
0nsigflacã0 nos anais de urn voto de pesar
pelo falecimefltO do Sr. Evandro Avila, cx-
Vercador S CSmara Municipal (IC São JoSo
(Iel-Rei.

n.9s 367 e 370, dos Srs. Deputados Fábio
Vasconcellos e JoSo Bello (anexados), soli-
citando a transcriçao nos anais do edit,riai
do Eslado de Minas, do dia 13 de junho, sob
o titulo Municipios Jihados;

n.9 369, do Sr. Deputado Said Arges, so-
licitando a transcricão nos anais do discurso
do Prefeito de Jaboticatubas, proferido no I
Encontro pal-a Estudos de Problemas Munici-
pais;

Dê-se ao art. 1.9 do projeto a seguinte

red açao
"Art. 1. - Ficain acrescidos ao parâ-

grafo ñnico do art. 81, da Lei n.9 6.277, de
27 de dezembro de 1973, os seguinteS itens:

5 Poderão ser enquadrados corno pro-
fessoreS de EducacSO Moral e Civica os licen-
ciados cm Filosofia Pura, EstudoS Sociais,
Direito, HistOria e PedagOgia ate que venha
a existir, no Estado, curso especIfico daqueLl
disciplina.

6 Poderão ser cncivadrados corno

professores (IC EducacSo ArtistiCa os licencia-
dos em Letras, Mdsica e BeTas Artes"

Solo (las ReuniöcS, 8 (Ic setembro de
1975.

Dalton CanabroVa	 Jorge Orlando Caro-

ne - Euripedes Craide Amilcar Padovaili
- Christovain Chiaradia - Ferraz Caldas -
Emilio Haddad - João Pinto Ribeiro - Sér-
gio Ferraro - Neil Jabur.

Justificacao Os cursos de Letras, Mn-
sica e Belas-Artes satisfazeni os critCrioS (le-
finidores do estrutura (Ta carreira do profes-
sor, no que se refere a habilitacão Para Edu-
cação Artistica, sendo portanto racionol e
justo que o Estado reconlieca aos professores
que possuem tais habilitacöeS o direito de se
enquadrarem como professores claquela dis-
ciplina.
Corn este objetivo, a presente ernenda visa

acrescentar mais urn item ao parágrafo ÜniCO
da Lei n.9 6.277, de 27 de dezembro (IC 1973.

A medida preconizada pela emenda se
justifica ainda pelo fato de inexistir, em nossas
escolas superiores, oferta de forinacão espe-
cializada cm EducacSo Artistica, tornando-Se
necessãriO que esta disciplina seja ministra-
da pelos profissionaiS formados em LetraS,
Müsica e Belas-Artes.

Justificacdo -- A presente emenda acres-
centa no tim do art. 1.0 a expressão "da clas-
S C (I C 

0tji6grafo.MCCafl0grafo (PG 14)".

Entendemos que, desta forma, se apro-
va(Ia, ofeiecerd aos ocupanteS dos citadas clas-
ses, dentro do processo de enquadrarnento,
major ndmero de oportunidade na selecSo
competitiva interfla.
Essa ampllacão constituir-seâ incentivo

Para o servidor, atendendo a sen interesse
c ao do adrninistracao, que considera indis-
pensável a valorizacSO do funcionârio.
Nada mais justo que o alargamentO da

faixa de funcionârioS em condicöes de terem
OCCSSO 0 calgoS mais elevadoS.

Euclide.s Cintra

Comunicaçôes

Do Sr. Deputatlo Luiz Bacearjnj, dando
ciCnCia a Casa (10 falecimento de D. Maria
Augusta de Assis, ocorrido em São JoSo del-
-Rei a 25 de agosto p. p.;

do Sr. I)eputado Mendes Barros, parli-
cipando S Casa o faleciinento do Sc. Paulo
Brito Cabral, ocorrido em Ouro Preto;

(10 Sr. I)eputado SCrgio Ferraro, notici-
ando o falecimento, nesta Capital, dos Srs.
LeonIzio Fantoni e Dorcino tie Sousa Mon-
teiro.

Oradores

O SR. 1)EPUTADO JORGE ORLANDO
CARONE - (Profere discurso, que, por não
ter sido devolvido pelo orador, será publi-
cado em	 utra oportunidade.)

O SR. DEPUTADO PEDRO GUSTIN
(Profere (liscurso, que, por fiSo ter Si(lo (IC-
Volvido pelo orador, SeiS I)UhliCado em cdi-
cão posterior.)

Matéria Aprovada

REQUERIMENTOS

Do Sr. Deputa(10 Luiz Baccarini, solici-
tando urn voto de pesar pelo falecirnento do
Sr. Evandro Avila, em São João del-Rei,
onde foj vereador;

fl.9 283, do Sr. Deputado Dalton Cana-
brava, solicitando ao Sr. Governador do Es-
tado o aprcssamento dos estudos para a so-
lucao do problema presidiSrio em nosso Es-
tado;

fl.9 365, do Sr. Deputado Christovam
Chiaradia, solicitando a transcriçSo nos anais
de pronuflejarnentos feitos no I Encontro para
EStudos de Problenias Municipais;

n.9 400, do Sr. 1)eputado Fáhio Vascon-
cellos, solicitando a afixação, pela Mesa da
Assembléia, de urna placa comemorativa do
50.9 aniversSrio de 0 Globo, na Sala de
Irnprensa desta Casa;

n.° 456, do Sr. Deputado Pedro Gustin, so-
licitando ao Sr. Chefe da Diretoria de Segu-
rança Especializada providências necessSrias
Para a instalaçSo em Uberlãndia (IC urn Ba-
talhao do Corpo de Bombeiros;

n.9 474, do Sr. 1)eputado Mendes Barros,
solicitando aos Srs. Governador e SecretSrio
le Inddstria e Comércio seja a A0MINAS
irnp.aLJada em Governaclor Valadarcs;

n.9 483, do Sr. Deputado Sérgio Ferrara,
solicitando ao Sr. Governador do Estado pro-
mover meios Para a inclusSo de Brumadinho
e Itabirito no area metropolitana de Belo Ho-
rizonte;

n. 489, (10 Sr. Deputado José Santana,
solicitando a transcricSo nos anais dos dis-
cursos proferidos por ocasiSo da entrega do
titulo (IC CidadSo HonorSrio de Santa Bar-
bara ao Ilevmo. Pc. JoSo Francisco Ribeiro,
dan(lo-se ciência do fato ao homenageado;

n. 497, do Sr. Deputado Raimundo Al-
bergaria, solicitando aos Srs. Governador do
EstaIo e Presidente do IPSEMG a criacSo de
j)Ostos médico-odontologicos em Aimorés, Go-
vernador Valadares, Teófilo Otoni e Raul
Soares;

n.9 499, do Sr. Deputado Raimundo Al-
bergaria, solicitando ao Sr. Delegado Regio-
nal do INPS providências para a criaçSo de
urna agenda regional em Airnenara;

n.9 505, do Sr. Deputado Mendes Barros,
solicitando ao Sr. Governador do Estado a
encampacSo, pelo DER, do rodovia que liga
Sobrália a BR-116 - Rio - Bahia;

n.9 506, do Sr. Deputado Nilson Gontijo,
solicitando aos Srs. Governador do Estado e
Diretor do DER providências para asfalta-
mento de pequeno trecho quc liga a rodovia
Fernão Dias a cidade de Monsenhor Paulo;

85

BEQUERIMENTOS

N.9 532, do Sr. l)eputa(lO Christovarn
Chiaradia, peclinclo que o Sr. Governador do
Estado procecla a estudos Para remessa de
mensagem que contenha projeto concedendo
pCfl510 a vrnva (le ex.governa(IOr do Estado e,
no sua faita, a seus dependcntes

n.9 533, do mesmo parlamnentar, solicitan-
(10 traflscricao, nos anais. (Ta eonferência pro-
ferida no Capital Federal. em 26-8-75. pelo
L)iretor da 4. RegiSo Operacioflal do Banco
do Brasil, Dr. Mario Pacini, quando da reali-
zaçSo do IV Ciclo de Estuclos sobre Segu-
ranca Nacional;

n.9 534, através do qual o Sr. Deputado
Luiz Baccarini pede aos Srs. Governad7r do
Estado e Sccretârio do Viacâo e Obras Pu-
blicas providências para a construcSo de
ponte sobre o rio (105 Mortes, ligando SAO
João del-Rei 00 Distrito de Santa Cruz de
Minas, em Tiradentcs

n.9 535, d,' Sr. Deputado Mendes Barros,
solicitando ao Sr. I)iretor-Geral do DNER prO
vi(ICflCiaS quanto ao acesso asfáltico do BR-381
S cidade de Nova Era, pela Escola Estaduat
Nossa Senhora de Fatima;

n.9 536, do mesmo parlamentar, pedifld0
ao Sr. Governador do Estado que, através do
DER, seja feita encampacSO da rodovia que
liga Nova Era a São DomingoS do Prata

n.9 537, em que o Sr. Deputado JoSo Na
varro encarece a necessidade de o Sr. G°
vernador do Estado tomar uma posicão efler,
gica no defesa do integridade territorial de

Dalton CanabraVa

EMENDA N.9 3 AO PROJETO N.9 191/75

0 artigo 19 passa a ter a seguinte reda

çãø:

"Art. 1. - Ao ocupante de cargo do
Quadro Suplementar, instituldo nos termos da

Lei n.9 5.842, de 13 de dezembro de 1971, é
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98. REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 9 DE SETEMBRO
DE 1975

n.Q 507, do Sr. 1)eputado Nilson Gontijo,
olicitando aos Srs. Governador do Estado e
)iretor do DER 0 asfaltamento, cm caráter
)rioritario, da rodovia que liga o Circuito das
guas ao Distrito hidrornineral de Contendas,
10 Municipio de Conceicão do Rio Verde;

n.9 508, (10 Sr. Deputado Nilson Gontijo,
;olicitando aos Srs. Governador do Estado,
\iinistro dos Transportes, Diretor-Gei'al do
DNER e Diretor do DER o asfaltarneflto da
strada São Lourenco - Ponte do Capote -
Itajuhá;

n.9 509, do Sr. Dcputado Nilson Gonti.jo,
soheitando ao Sr. Presidente do INPS deter-
minar uln meihor atendirnenlo aos segurados
do Instituto nas cidades de Boa Esperanca,
Ilicinea, Guapé, Coqueiral e Santana da Vi-
gem, on a cl'iaçao (it' urn posto inéthco em
Boa Esperanca;

n.y 510, dii Sri. Deputada Junua Manse,
soli citando ao Sr. Governador provi dencuas
junto ao DER para o asfaltamento da estna(ua
MG-238. que liga Santana (le Piraparna a Sete
Lagoas;

n.9 513, do Sr. Deputado Domingos Lanna
solicitando ao Sr. Governador do Estado au-
torizar a Secretaria de Obnas Pdblicas a cons-
truir a uni(lade sanitária de Rio Doce;

n.9 514, do Sr. Deputado Domingos Lanno,
solicitando aos Srs. Governador e Presidente
do IPSEMG a criacão de urn posto em Ponte
Nova;

n.° 515, do Sr. Deputado Emilio Haddad,
soiiCitafl(iO sejam enviadas mensagens aos ii-
deres di ARENA e do MDB no Senado e na
Câmara Federal, pedindo apoio ao projeto de
lei de autoria do Deputado Roberto de ar-
vaiho, que dã nova redacSo ao art. 7'C do
Decreto-lei n.° 294, de 27 de maio de 1969;

n.9 518, do Sr. Deputado Raimundo Al.
bergaria solicitando ao Sr. Diretor-Geral da
Rede Ferroviãria Federal a ligacão por hi-
lola larga (los Municipios de Matozinhos e
Sete Lagoas;

n.Q 521, do Sr. Deputado Fábio Vascon-
cellos, solicitanclo aos Srs. Ministro dos
Transportes e Diretor-Gera1 do DNER a in-
clusão de verha no Orçarnento.Programa deste
ano, par construcão, em 1976, do trecho (le
estrada da BR-482 que ligará a BR-116 s
BR-120 - MunicIpio dc Carangola, passafl(lo
por Araponga, Canaã, SAO Miguel do Anti,
ate Vicosa;

n.11 do Sr. Deputado Sérgio Ferrara,
solicilando ao Sr. Governador do F.stado dir
urna colaboracio ao Vila Nova AtlCtico Cluhe,
determinando a iluminacSo de sell estádio de
futehol.

PROJETOS DE LEI

NY 183, cm 1Y discussão, de autoi'ia do
Sr. Deputado Cicero Dumont, (ex-Projeto n.9
1.308/74, desarquivadO, do Sr. Deputado Ma-
rio Hugo Ladeina), que declara (it' utilidade
pii)lica a Fundacão Cultural de Piracema;

nY 186. cm 1Y (liscussao, do Sr. l)epu-
tado Kernil Kurnaira, que declara (it' utflidade
pdblica a Sociedade Filarinônica Banda de
Mñsica SAO Francisco de Pâdua;

a.9 187, em 1.4 discussão, do Sr. Depu-
tado Milton SaLes, que declara de utilidade
pdbliea a Santa Cam e Maternidade Nossa
Senhora de Fatima, dc Estiva;

n.9 101, em 2. discussSo, do Sr. Deputa-
do Mendes Barros, que declara de utilidade
pdblica o Virninas Esporte Clube, corn sede
em Nova Era.

PBESIDENCIA DOS SRS. I)EPUTADOS JOAO
FERRAZ E FEI-1NANJ)() JUNQIJEIT-IA

Comparecjmento

João Fernaz --- Fernando Junqueina
Wilson Tanure	 Ldcio de Souza Cruz
Said Arges - Jdnia Manse - Pedro Gustin
- Ainilcar Padovani - Antur Fagundes -
Antonio Dias - Carlos Eloy - Carlos Le-
mos - Christovarn Cliiaradia -- Cicero Du-
mont - Cyro i\laciel - Dalton Canabrava
Delfirn Ribeiro --- Domingos Lanna

Emilio Gallo - Emilio Haddad	 Euclides
Cintra	 Euripedes Crude -- Fãhio Notini
- Fãbio Vasconcellos ---- Fernaz Caidas -
Genéslo Bernardino - Gerardo Renault
Gomes Moreina - Harolilo Lopes - Hum-
berto de Almeida	 Jesus Trindade - - Joao
Bello - Joijo Navarro - JoSo Pinto Ribeiro
Jc-- Orlando Carone - José Bonifácio

Filho - José Honónio	 José Santana	 Kern II
Kumaira	 Luiz Baccarini - Mendes Barros
Milton Lima - Milton Saules -fl-- Morvan

Narcélio Mendes - Neif .JaIiu
Nilson Gontijo - Nunes Coelho --- Ru-

mundo Albergania - Ronaiclo Canedo - Se-
bastião Nascimento Sérgio Ferrara - Sér-
gio Olavo Costa ---- Svlo Costa - Telêrnaeo
Pompei -- Vicente Guabitoha

nY 541, atnavés do qual o Si'. Deputado
SCrgio Ferrari pede sejarn enviadas congra.
lulaçOes a DirecSo-Geral da Radio Incon-
fidCncja pela passaern do 390 aniversánio,
indicanclo-se ao Sr'. Governador a necessi-
Italic (IC sua desvinculacao da Fundaçao
Pandiá Calógeras, retornan(To.a it subordina-
çSo do Paluicin do Governo e dando-Ihe insta-
laçOes conilizentes corn o seu prestigio e tra-
(iicao;

nY 542, di Sri. Deputada Jdnia Manse,
inilicanclo aci Sr. Governador do Estado a
necessiclaile de deterrninar S COHAB a reali-
zaçao de estudos para a construcSo de casas
popularcs em Betim

Comunicaçoes

Do Sr. l)eputado Emilio Haddad, dando
noticia (In faleejinento de D. Maria Aparecida
Alves, em Oliveira;

(11) Sr. I)cpUta(lo Mendes Barro.s, noti-
ciando o falecirnento dc D. Isabel Morais,
ocorri(lo cm Governador Valadares;

dii Sri. l)eputada JSnia Manse, partici-
pand() S Casa o falecimento, fiesta Capital,
iii H. Viccntina Coutinlio Camargos e doSr. TIclCnjn (It' Araiijo Brant.

Proposicoes

REQUERIMENTOS

N.y 538, do Si'. Deputaclo Mendes Barros.
SOlicitandd) provi(lCncias dos Sis. Ministros
AlYsson Paulinciij e Mario Henniquc Simonsen.
no sentido (it' mandarern liberar a venda clii
came verde;

fl.9 539, cm clue o Sr. Deputado Gomes
Moreina formula apelo aos Srs. Governador
do Estado e Secretanjo de Obras Pdblicas,
no sentido cia adaptação de escalenes ou
balsas salva-vjdas nas harcas que cruzarn 0rio Granite, a jusante (IC Furnas, sainclo dosportos lie SAO João Batista do Gloria e Del-
f1n6poJ5.

flY 540, (10 Sr. Deputado Sérgio Olavo
Costa, que pede aos Srs. Governador do Es-
tadoe Sccretánjo da SaOde providêncjas Para
cesSao ao Municipio dc Juiz dc Fora, atra-yes (ic CoflVêfljo, do flOor silicato dc sOciio,Para fluoretaçao da água potável daquele mu-fllcipio;

Oradores

Wl1\AT1ZAC() DO CAPITAL DA
ACESITA

O SR. DEPUTADO SYLO COSTA - Sr.
Presidente, Srs. Deputados .A Assembléja
Legislatjva Dromove nesta semana o Simpó.
sio sabre Siderurgia. Nesta oportunidade, cu
ostania de comecar tambCm uma campanha
que já dleveria ten sido iniciada no ano pas-
sado, mas clue, petal implicacoes, pela sua
importSncia, cieixei Para outra época, uma
vez que pocleria parecer aos menos esclare.
cidos que cu estania levando problema Lao
sério Parathan proveito eleitoral. Tam-
bern naquela época a imprensa do Rio dc
Janco hem como a de Belo Horizonte, pclo
Jorz:c:! de Minus, atnavés do Sr. Hélio Fer-
nandes, conleçaram a dan algurna noticia
sobre o problema. Foi por esse motivo que
sO agora começo - vamos dizer - a divulgar
os prirneiros avisos no sentido dc se evitar
mal irreparável Para a economua do nosso Es-
tado. Data meihon não poderua haver que a
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O SR. DEPUTADO JORGE ORLANDO
CARONE - (Profere discurso, que, por nãO
ter sido devolvido pelo orador, será publi-
ca(lo em outra edicão.)

T)EPOIMENTOS DE TECNICOS AS
COMISSOES

O SR. DEPUTADO JOXO BELLO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, hoje tivernoS 0

prazer de ouvir, em duas reuniöes de comi
são, pessoas de destaque da administracãO do
Governador Aureliano Chaves.

Queremos, neste instante, fazer urn apelo
aos senhores lideres, no sentido de evitarerna realizaVSo simultSnea de reuniOes de co-
missöes, a firn de nao fjcarern Os Srs. Depu-tados impedjdos de participar de cada uma(lelas.

0 ilustre e eminente Governador Aure-
Ilano Chaves, coin sua capacidade de tra-baiho, vem procurando, a frente do Governo,atacar Os problernas majs diflcejs, principaL
mente na parte de desenvolvimento de Minas
Gerais. Urn exemplo disso estS no incentivodado a indSstrja pesada da Krupp, a indSstriade automoveis da FIAT e S aprovacSo ParaIflStalacao da jndñstrja de autopecas	 PortuCk 1SSO, estanios certos de que Minas Gerais,Cofla esse desenvolvjrnento e coin 	estruturadeixada pelo Governador Rondon Pacheco Para0 setor industrial e coin 	incentivos Paraa
corl
 ilnj)lantaç50 de novas indSstrjas estaráSUa economia garantida.

de hoje, quando nós iniciamos o Simpósio do Brasil a vender o controle acionãrio da
sobre Siderurgia, corno a afirmar a nossa vo- ACESITA a esse banco alemão, Para posterior.
cacao histórica Para, no terreno sideriirgico	 mente fazer o repasso, servir de ponte, trans-
e industrial, ditarmos o exemplo a ser se- ferindo Para a MBR através do Sr. Lucas
guido.	 Lopes, que é prim do Sr. Guatirnosirn,

Ha muito tempo e prestem utencão os
Srs. Deputados, porque tenho a certeza de
que esse é urn problerna que vai suscitar in-
teresse na opinião pñhlica do nosso Estado
durante muito tempo - ha bern tempo eu
recehi reelarnacöes e denincias de varies
funcionárioS da ACESITA, que corn mano-
bras escusas que aconteciaifl naquela impor-
tante emprcSa de Minas Gerais, estava Ira-
zendo urn sobressalto geral Para todos des.
So não levci avaflte, so nao denuflCiei Os
fatos por motivos que já live oportunidade
de dizer no inicio da minha oraçao, porque
assunto ISo iinportante näo poderia ser en-
carado como medida eleitoreira.	 Alas os
problernas se avolurnam e sua solucSo torna-
-Se necessaria. E precis() que aqucles que
tern conhecimefltO (10 problema venharn a p11-
blico e vejarn o irninente perigo (IC Minas
Gerais perder a ACESITA no jogo dos flU-
meros de muitos dirigenteS e tie sells ink-
resses particulares, mas em prejuiZo do nOSSO
Pals. Tainbém naqilela épora en sabia que
(IC na(la adiantaria a minha denuncia, porquc
o Governo certamente faria ouvidos de iner-
cador lis minhas perguntaS e nSo tolnaria
nenhuma providCncia. Mas, hoie, sabernos
que tcmos urn Governo em Minas Gerais, e cu
corneço a dizer de minha preocupacao coin o
problema da ACESITA e comeco tambCrn a
alertar as autoridades Para tornarern conheci-
menlo desse prohierna, porque eu you dar
norne aos hois. You dizer quem estS ía-
zefl(lO jogada para vender a ACESITA S MBB,
Para fazer coin que esta empieSa cumpra a
comprorniSSo tie instalar ern Minas Gerais unla
sidertirgica. E urn programa que envolve
negócios da ordem de 5 trilhöes de cruzeiros,
ou seja, quase o orçarnento do Estado de Mi-
nas Gerais. EntSo, é urn negócio muito serb.
Mas vamos comecar devagar.

S. Exa., o Sr. Ministro da Indüstria e
Cornércio, estarS hoje aqui neste plenãrio,
e urna pergunta que deverei fazer a S. Exa.
envolve este problema. A SIDERBRAS foi
criada pelo Governo Federal Para ser a
holding dessas empresas que tern participa-
çSo estatal ou paraestatal na cornposicSo de
seus capitals. Todas as empresas jS obe-
deceram aos preceitos legais: a CSN, a USI-
MINAS, a Aços Piratini, todas elas jS fazem
parte da SIDERBRAS. Eu perguntarei a S.
Exa. por que a ACESITA, ate hoje, nSo pas-
sou o seu capital Para a SIDERBRAS. Por
quê? 0 Banco do Brasil participa coin
(to capital da ACESITA; 34% perteflCern a
particulares. Por que este constante interesSe
da ACESITA em fazer a privatizacSo do ca-
pital da ACESITA? So posso dizer a V. Exa.,
Sr. Presidente, que jS sabemos todas as joga-
(las e temos todos os docurnentos Para mos-
trar aqui, desta tribuna. Para fazer a priva-
tizaçSo, des dificultam a encampacão, Para
transferir posteriormente o seu capital a urn
banco da Alernanha, que está preparado jS
Para adquirir esse controle da ACESITA; e
estSo querendo convencer a direcão do Banco

0 Sr. Silviano Cancado de Azevedo, Pre-
5ideflte da Cia. de Distrjtos Industriais, fez
urna brilhante exposiçao quando esteve na
comiss5° de Cartéis. Esse homem idealista
e extra0rd1mu0 por sua natureza e experi-
éncia na admiuuistracSo pdblica de Minas 6 de
grande valia Para a adrninjstraçSo do Sr.
Governad9r Aureliano Chaves. Ele foi di-
retor do Banco de Desenvolvimento de Minas
e sernPre prestou inestimáveis serviços a co-
munidade mineira e aos governos que servia.
Homens como Silviano Cancado Azevedo sSu
necessarios ao desenvolvirnento de Minas,
porque conhecern quase todas as nossas re-
giSes. Nós assistimos S sua exposiçSo, quan-
(19 ele se subrneteu a perguntas de Deputados
(Ia ARENA e do MDB, e todos saIram satis-
feitos, porque 0 SecretSrio da Indujstria e
comércio tern na CDI urn hornern respon-
save1, que vern prestando bons serviços a
Minas.

A outra ComissSo preston depoirnento o
Dr. MaurIcio Campos, jovern técnjco que nSo
e tecnocrata C vein prestando releyantes ser-
vicos a Minas desde o Governo do Sr. Ron-
don Pacheco, no interior de Minas. 0 Dr.
Mauricio Campos é urn hornern capaz, di-
nârnico e vern eletrificando o interior por urn
preço relativarnente baixo, corn orientaçSo
do Governo, que concorre coin parcela
para eletrificaçSo de distritos na zona rural.

Ouvimos depois urn dos maiores cien-
tistas de Minas e do mundo, o Professor Jose
Israel Vargas, e S. Exa. contou o que está
fazendo S frente da Fundacao JoSo Pinhejro.
0 Dr. Aureliano Chaves, desde o inicio de
sen Governo, procurou, por intermédjo da
Fundaçao JoSo Pinheiro e c,9rn esse grande
homem, José Israel Vargas, minorar os pro-
blemas, nesse setor dos mais sérios de Minas,
sobre a poluicSo, e em todos os setores da
indSstrja de Minas. Quand,o o Deputado Fer-
raz Caldas levantou aqui o problerna da po-
luição, iS aquele ilustre técnico e cientista
havja injcjado esse trabaiho na Fundacao
Joo Pinhejro, organjzand0 o setor próprio,
W entSo inexistente Agora, estS c,nvocando
técnjcos de nomeada Para ajudS-lo na tarefa
de organjzar esse importante setor técnico de
Minas Gerais.

Ate mesmo o café - que era urn pavor
Para quern se dedicava S sua lavoura pela fal-
ta de garantja de preço, garantja esta que 

0
Governo nSo pôde dar, apesar das promessas
feitas, em virtude do constante aumento de
preços dos adubos e da rnSo-de-obra - iS
vai aliviar as dificuldades dos agricuItors que
tiverarn a coragern de plantá-lo. E que a
geada, que trouxe a infelicjdade a alguns
setores cafeeiros do Pals, veio salvar a cultura
mineira, principalmente no Sul de Minas e na
Zona da Mata.

Estamos certos de que o Governador Aure-
liano Chaves continuarS a obra do ex-Gover-
nador Rondon Pacheco e de que o nosSo Es-
tado hS de ter os recursos flecessSrios Para
enfrentar Os problernas bSsicos de sua ceo-
nomia.

O SR. DEPUTADO JOAO NAVARRO -
Sr. Presjdente nSo tenho delegacao do Pre-
sidente da ComjssSo de Justica Para dizer 0porquê de sua atitude durante a reunião da-
quela comissSo, quando Os Srs. Deputados
ficararn irnpossjbiljtados de interpelar os con-
vidados que ali comparecerarn Para prestar
depoimento Mas devo explicar a V. Exa.,
A Mesa e, sobretudo, aos companheiros que IS
estiveram, que a convocaçao de duas anton-
dades do Executjvo Para o mesmo dia deve-se
ao requerirnen0 de autoria do nobre Depu-
tado Neif Jabur. Estamos corn urn projeto
de resolucao Para ser aprovado, coin
marcado, e o Deputado Neif Jabur, como mern-
bro da ComissSo de Justiça, desejou que to-
dos os dirigentes daquele órgSo compareces
sern junto S comiss50 Para fazer explanaçöes,
motivo por que tivernos de convocar uma
autoridade Para as 9 h 30 min e a outra Para
as 10 h 30 mm. Na verdade, esta medida
trouxe Para nos urn certo aperto e nao den
conclicöes a todos os Deputados de dialogar
corn as autoridades convocadas	 Alas, dii-
qui Para a frente, voltarernos As normas ado-
tadas anteriormente

Questôes de Ordem

O SR. DEPUTADO EMILIO HADDAD
(Suscita questao de ordern, que, por nSo ter
sido devolvjda pelo autor, serS publicada emoutra ediçSo.)

O SR. DEPUTADO FERRAZ CALDA5 -
Sr. Presidente, o que nos traz a presença de
V. Exa. é urn fato ocorrido hoje, durante a
reuniSo da Comissão de Justiça, quando o Dc-
putado Nilson Gontijo queria formular algu-
rnas perguntas, e o Presidente da ComissSo
concedeu a palavra a urn ilustre Deputado da
ARENA, cortando assirn a oportunjdade do
Deputado Nilson Gontijo. Quero esciarecer
que esse Deputado da ARENA nSo fazia parte
da ComissSo, sendo suplente da mesma. Alas
a Comissäo, naquele momento, estava corn-
pleta. Esse Deputado da ARENA estava na
qualidade de simples deputado. Essa ocor-
rência nos fez sair da reunião, em sinai de
protesto. A atitude discrjmjnatórja do Pre-
sidente da Comissão rnuito nos chocou.
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A Presidência convida a tomarern aSSOfl-
to a Mesa o Exmo. Sr. Dr. Levindo Ozanan
Coelho, DD. ViceGoverflador do Estado de
Minus Gerais, representando o Exmo. Sr. Go-
vernador do Estado; o Exmo. Sr. Dr. Luis
Verano, DD. Prefeito Municipal de Belo Ho
rizonte; o Exmo. Sr. Dr. AluIsio Martins
DD. Secretário Executivo do Conseiho Nacio
nal do Siderurgia o Exmo. Sr. Plinio Cata
nhede, DD. Presidente da Cia. 5ider6rgiC
Nacional; o Exmo. Sr. Dr. Wilke Moreir
Barhosa, DD. Diretor da SIDERBRAS o Exmc
Sr. Deputado Lñcio de Souza Cruz, DD. 1.
-Socretário da Asscrnbléia Legisbativa do E
tado do Minas Gerais; o Exmo. Sr. Dr. Fei
nando Jorge Fagundes Neto, DD. Secretári
de Estado da Inddstria, Cornércio e Turisifl(

nhão de ideais entre o Poder Executivo e a
Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, inspirados na acão patriótica e dei5.
va do Governo Federal.
A vocacão de Minas Gerais Para a side,

rurgia sempre encontrOU ceo na sensibilidad
o no poder criativo do politico mineiro,
pioneirismo fez desfraldar, corn o grande P.
sidente Artur Bernardes, a bandeira da luta
por nossa ernancipacSO no setor siderñrgieo.
Hoje, passados mais do 50 anos, essa

bandeira é empunhada por dois grandes po-
liticos militantes, o Governador Aureliano
Chaves e o Secretârio Fagundes Neto, quo, cal
ão buicida, reivindicam, juntamente corn a
Zsernbléia Legislativa do Minas Gerais, a ion-
plantacao do urn grande polo siderirgico em
flOSSO Eslado.
Sob essa inspiraciio é quo assistimo ao

GovernadOr Anreflano Chaves apoiar as ex-
paflSöeS (le usinas cm Minas, dando a cober-
tura (10 seu Governo a rnontageifl do esquema
de consolidacSo da Sidcrñrgica Mendes Jdnuor
p lideranilo deci(iidarneflte o maior dcsafuo
(Ia história econôrnica de nosso Estado, que e
o projeto ola AçOMINAS, Para cuja concre-
tizaçSo o povO mineiro tern certeza de que
polio coritar corn a atuac5o isenta do inteli.
ente Ministro Severo FagundoS Gomes, den.
tro do penfcito entendiiflefltO quo so observa
entre o Governo (10 Presi(leflte Ernesto Geisel
o o do GovernadOn Aureliano Chaves.
A Assernbléia Legislativa do Estado do Mi.

nas Gerais so faz presento nessa cruzada pa
triótica, que deixa de 5cr simples reivindica-
ção regionalista, Para se enquadrar no âmbito
do intereSse nacional, baja vista quo so urn
adoquado dirnensioflamento e uma racional
localiZacao das inddstrias siderdrgicaS poderie
surtir resultados positivos flu econonuu na-

cional.
A presenca das inais ncpresofltativas auto-

nidados nos assuntos quo aqui sorão tratados
dá-nos a conviccão de quo esses estudos serb
proveitosos, no sentido da exata colocacSo dos

• prohiornas enfocados e da husca do sua srp-

IUç50.
Corn csta certeza, declaro iniciadoS oS

trabaihos obcsto SirnpósiO sobre o DesenVOl'
inento Sidorñrgico Nacional e tenho a bonn
do passar a pabavra ao ilustro Conforeflclsta
(lesta tar(le, S. Exa. 0 Sr. Ministro da IndUS
tnia e Comércio, Dr. Severo Fagundes Comes
quo falara sobrc o Piano Siderñrgico NaC1
nal.

de matu10 de projetos siderOrgicos e as
es do mercado interno brasileiro do

1CO final da década, exigem do Governo
plaaeiamonto a longo prazo e criação de me-
can''05 Para sua constanto atualizacao. A
gnportAncia do probbema pode sen avaliada,
quando se lembra quo o croscimento anual do
ercado brasileiro do aço ao final da década
será oquivalente a duas vozes a capacidade
instalada atual da USP1INAS, a segunda si-
erurgica do Pals.

ü crescimento da nossa economia enfati-
za o aspecto flloflciofla(bo de nocessidade de
revisilo constante de metas .	 Assim, em si-
rurgia as metas do produçao inicialmente
previstaS para 1980 foram antecipadas Para
1978.
A oonergência do modidas corrotivas do

curto prazo, Para rocolocar o Programa Si-
derOrgico Nacional a niveis compativeis corn
flosso crescirnonto industrial. constituja-se urn
imperativo, razdo p,9r quo o Ministério da In-
dñstria e do Comércio formulou aa Conseiho
de Desenvolvimento EeonOinico, em fevoiiro
de 1975, uma proposicão no sentido de agili-
zar nosso crescimento siderOrgico, na prosen-
te década, o também a montagorn do urna in-
fra-estrutura corn pronta rosposta para ma-
nutencibo (las taxas do erescimonto do nossa
capacidade já na década do 80.

A orientacOo do CDE, divulgada ainda no
més do fovoreir,9, sob a forma do recomon(1
ção, expiicitou as soguintes linhas básicas do
atuacão no campo siderOrgico:

1 - nSo-planos comuns, loves o médios:
a) apoio prionitdnio do Govorno a projotos do
grande porte; b) compiomentacao do aten-
dimento do mercado p01- projetos tie reduçao
direta;

2 - pianos comuns, trilhos e porfis po-
sados: oxpansão imodiata dos estágios posto-
riores a fase III, ora orn execucOo, da CSN,
USIMINAS e COSIPA;

3 - acos especiais e tubos scm c,ostura:
equacionamen0 da oxpansão a sor definida
no piano mestre de siderurgia;

4 - oxportaçjj do produtos siderdrgicos:
a ser conduzida sob duas formas: a) apro-
veitarnento dis potencialidades das usinas
existentes no Pals; b) através do joint ventu-res, corn sócjos estrangeiros;

5 - avaiiaçao da rontabjlidade do setorsiderdrgje0 e regu1amontaço da comercjalj-zaVao de SOUS produtos.
A iflstrumonta(;ão efotiva das recomenda.

Vöes enlanadas do CDE matorializouse pela
Resolucao n.9 31, do CONSIDER, de juiho de
1975, Siritetjzada nos segujutes principios:

a) definicao sobre a expansão da CSN,
USIMINAS e COSIPA;

b) finanejamento e participaçao acio-fl
ária do Governo, Para projeto privado, de
grande Porte, no setor de não-planos;

apojo do Governo ao projeto AGO-

d)

NAS;

d) estabelecirnento de poiltica de redu-
toros, Para expansSo da siderurgia, enfati-
zando a utilizacSo de matérja-prima nacional,
inclusive corn inovaçöes tecnológicas, como
e o caso da usina a ser implantada em Santa
Catarina;

0) constituiçao de comissão interrninjs-
tonal para propor osquoma do aporte do re-
cursos necessánjos ao desenvolvimento de nos
sa siderurgia.

o quadro definido poba Resoiuç5o n.° 31
dornonstra, através tie fatos concrotos, ao
ompresarjo sidenirgico brasiloiro a proocu-
pacOo do Governo em ]he conferir condicöes
de equacionar seu crescimento de forma corn-
patibiljzada corn Os vabores estabelecjdos nosprogramas governarnontajs

A definiçio da politica do utilizacOo (10
redutoros e vias tecnolOgicas, o apoio do Go-
verno, inclusive sob a forma de partieipaçao
acionOria, e a rovisSo, ora em curso, do aisto-
ma do aporte do rocursos possihiljtarn ao em-
prosOnjo pravado nacional major participa-
ç5o no Prograina Siderdrgico.

Examinandose reflexo desse conjunto
do modidas no quadro especlfico do Estado
do Minus Gerais, obsorva-se quo os projetos
tie expansOo ou irnplantacéo de capacidade.
preconjzados na Resoluçoo n.° 31, do CON-
SIDER, sancionaram a reconhecjda vocação
sider0r0ca desse Estado.

A reativacão (10 projeto AcOMINAS, aexprossOo sogura do apoio ao projeto Mendes
JOnior, a definiçao do ostágio IV da USIMINAS
- ahordando apenas as iniciativas de major
vulto confei-ein a Minus participaçoa tie
53Y( nos adicionais do capacidados provjstos
para o final desta década, quando hoje esse
valor situa-se flu faixa dos 40%.

Ainda no prOprio Estado do Minus Gerais,
tendo como referêncja o setor siderdrgico,
podemos caractenjzar urn vivo exemplo tie
excorcicjo da politica do dosconcontracso In-
dustrial, quo vern sendo complomonfada corn
vigor pelo Governo Federal; é o caso da alo-
Cacao direta do recursos, sob forma acionOria
proforencial, da SIDEBBRAS para o projeto
Mondos JOnior o tambéin do participaçao da
USIMINAS, na sua forma mais ampla, no pro-joto ACOMINAS.

Srs. Deputados, senhores participantes do
Sinipósio Para o Desenvolvjmento Sidertirgico
Nacional, terminando estas palavras, quo pro-
curarn definir as linhas gerais do dosenvol-
vimonto sidorOrgico e o roconhecjmento de
que a vocac5o sidei-iirgica do Estado do Minas
Gerais está cada vez mais participante dos
projetos do Governo, eu trago Os mous votos
tie quo este Seminárjo aprosonte, nas suas dis-
CUSSOOS, meihores obomentos Para que os nossos
projetos revistos COnstantemente, possam pro-
piciar a siderurgia aquele desenvolyimento
necessário, dosejável e compatIvel corn o pro-
jeto do oxpansão industrial.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - A Presidêncja concede a palavra
ao Exrno. Sr. Socretário da IndOstria, Co-

o SR. PRESIDENTE	 Não ha questão

de ordern a resolver.

Palavras do Sr. Presidente

o SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - A Presidência interromPe a reu-
nião, para receber as autoridadeS quo so en-
contram no s'aISo nobre e quo participarSo do
Simpósio sobre o DesenvolVimento Sideriligi-
co Nacional, que ora se inicia.

I SFSSO DO SIi\IPOSIO SOBRE 0 DESEN-
VOLVIMENTO SIDER1RGICO NACIONAL

PLANO SIDERURGIGO NAGIONAL

Conferencista Ministro Severo FagundeS
Gomes

OrientadOr Dr. Fernando Fagundes Nea

Nomeacdo de CornisSdo

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) A PresidênCia norneia os Srs.
DepUtO(IOS Carlos Eloy, Emilio Haddad, Ge-
rardo Renault, 1,660 4e Souza Cruz, Jorge
Carone, Jñnia Manse e Cyro Alaciel para, em
cOmiss'1O. introduzinern no recinto do plená-
rio S. Exa., o Sr. Ministro da Indüstria e
CornérciO, Dr. Scvero Fagundes Goines, e
demais autoridades que se encontrarn no salão
nobre.

Corn posicão da Mesa

ABERTURA DOS TRABALHOS DO SIMPOSIO
SOBRE 0 DESENVOLVIMENTO 5IDER1'R-

GICO NACIONAL

o SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - Este Sirnpósio sobre o Desen-
volvimento Siderñrgico Nacional, que ora se
realiza, é uma resultante da perfeita comu-

Ccim a palavra S. Exa.

Piano SiderdrgiCO Nacionat

O SR. MINISTRO SEVERO GOMES -
Sr. Presidonto da Assembléia Logislativa do
Estado de Minas Gerais, Deputado João Fer
raz; Sr. ViceG0vOrflador do EstadO Sn
Prefoito de Belo Horizonte; Sr. Fagundes
Secrotário da Jndüstnia o Cornercio Srs.
putados; meus senhores.
0 valor estratégiCo da sjderurgia Para

desenvolVimento econômicO, o longO teii1P°
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I
MINAS não chega a produzir 2 milhöes de
toneladas por ano e que a Companhia Side.
rdrgica Nacional anuncia que a sua usina n.
2 terá capacidade Para 10 milhöes de tonela	 P
das por ano, pergunto qual a posicão do tIj-
nistérlo da Indñstria e ComérCiO corn rela.
çao a capacidade anunciada Para a usina n.
2 da CSN? E uma meta oficial on é urn so-
nho?"

0 SR. MINISTR0 SEVERO GOMES -- Os
estudos relativos a usina n.9 2 da CSN estão sen.
(10 iniciados. Está presente o Presidente d
CSN, que poderia, meihor do que cu, trazer
alguma informacäo a respeito do assunto.

0 SR. PL!NI0 CATANHEDE - A ques.
tao apresentada a S. Exa., o Sr. Ministro da
Indñstria e ComérciO, relativa a usina n.9 2 da
Cia. Sideriirgica Nacional, prevê, numa pri-
sneira etapa, a possibilidade da cdificacão de
ulna usina Para 3 milhöes de tne1adas, e,
como meta final, está prevista, na década dos
80, a possibilidade de uma extensãO ate 10 mi-
Ihöes de toneladas. Mas o que existe progra-
mado, o que está sendo examinado, é a pri-
meira etapa Para 3 milhöes de toneladas, unia
vez que, ao contrário da localizacão da USI-
MINAS em Ipatinga, que permite a evolucão de
scu projeto ate 8 on 10 milhöes de toneladas,
a usina de Volta Redonda, n.9 1, atualmente
nan possibilita, pelas suas condicOeS locais,
uma expansão acima das 4 milhöes e 600 mil
toneladas por ano, quc constitui objeto do scu
estâgi,') 3, atualmente em planeiamento de de-
taihes. A usina n. 2, proposta ao Governo,
prevê a execUcSo em etapas parceladas, Para
ser atirigi(la a producao de 3 milhöes de tone.
ladas ate 1983/84. E urn prograrna a longo
prazo, (Ia década dos 80, na base de 10 milhöes
de toneladas. Dc modo que ha urna parte real
dos estudos apresentados e ha uma parte que
niio diria de sonho, mas sirn de planejameir
to a longo prazo.

0 SR. ORIENTAD0R (SECRETARIO FA-
- GUNDES NETO)	 Muito obrigado. Passo a

-	 fazer outra pergunta. Neste primeiro dia de
- SerninâriO, podemos fazer algurnas regras que
o näo foram preestabelecidas Reconheco que

S 
cada debatedor, apresentando cinco perguntaS

e tiraria a oportunidade de quase todos falarem.
e Gostaria que cada urn fizesse apenas uma per
a gunta; depois voltaria, se o tempo permitls

1 1 
se. Dc outra maneira ficarernos corn urn de-

;e batedor 0 dia todo.

Minhas escusas ao DeputadO Fábio Vas
IS	

concelloS por não icr as suas outras pergU
tas. You fazer duas perguntas e depois per-
rnitir que o DeputadO Carone faça as SUaS, 

do

rnicrofone.
0 DeputadO Fernando Junqueira pergUfl

ta se a irnplantacão do projeto ACOM1S
A primeira pergunta que recebemos 6 do inviabiliZa a implafltacão do projebo Mend

Sr. Depubado Fábio Vascoflcellos, formulada
nos seguintes terrnos "0 Governo rnineiro, Jñnior.
através dos seus técnicoS na area 5jderdrgica,	 0 SR. MINISTRO SEVERO GOMES —
tern sido criticado pelos meios empreSarials eate politicos pela dimeflSão do projetO da Não ha incornpatibilidade nenhuma entre 

0

AcOMINAS (2 milhöes de toneladas por ano projeto AcOMINAS e o projeto Mendes JdfljOt
fase e 5 rnilhöes de toneladas por ano Eles podem ate ser, em deternhiflados caS0S,

n a  1 .  na fase final). Sabendo-se que hoje a USI- complemefltaIs.

Pediria ao Dr. Marins, Secretário do
CONSIDER, que dissesse alguma coisa a res-
peito da possIvel comptementaridade desses
proietos.

0 SR. ALUISIO MARINS - Esta corn-
atibilizacao dos dois projetos foi explicitada
om bastante clareza na Resoluçao n.° 31, do
CONSIDER, a filtima decisão sobre siderur-
gia' quando se definiu o apoio da USIMINAS
o projeto AOMINAS, reativando o projeto,
nossibititiflM10 e materializando o projeto e o
apoio do Governo Federal ao projeto Mendes
Jnnior. Apoio esse, sob todas as formas, que
ja estava previsto nas negociaçOes entre a
Mendes Jñnior e a SIDERBRAS, Para que esta
participasse do capital da Mendes Junior, em
uma parcela do seu capital sob a forma de
acöes preferenciais. Existe urna proposição de
prinCIPIOS, dado que 0 projeto da Mendes
Jdnior já foi aprovado ha dois anos atrás e
vinha tendo dificuldades em manter urna es-
trutura financeira, no sentido de ganhar ye-
Jocidade - porque, em programas siderdr-
gicoS, o major inimigo é o tempo -- pans que
esta participacão da SIDERBRAS se ampliasse.
Para näo falar em outro instrumento que pos-
sibilita a mobilização bern rápida dos pro-
jetos siderñrgicos ora em andamento, que e
esta Comissão Interministerial, que está de-
ujni(la também na Resoluçao n.1 31, do CON-
SIDER, a que o Sr. Ministro aludiu, onde se
vai procurar estabelecer urn novo modelo de
aporte de recursos Para o sistema siderdrgico.

Quando digo novo modelo, o objeto desta
Comissão não é apenas dimensionar os nI-
veis de recursos necessários a implementaçao
desse programa na sua forma rnais efetiva,
e sirn estudai- novas forrnas de canalização e
aumento da velocidade desse fluxo de recursos
Para o setor sidcrdrgico. Exemplificando:
poder-se-ia pdnsar em extensao de prazo de
financiamento, de caréncia, depreciação de
uma parte preponderante como fontes de re-
dursos do projeto, on algurna medida de ca-
rater fiscal. A certa altura, uma outra alter-
nativa que se está estudan(lo dentro dessa pro-
posiçäo, inclusive junto d diretoria da A0-
MINAS, seria urn certo nivel de complernen-
taridade dos projetos no injcio de ambos, sen-
do que a ACOMINAS se responsabilizarja, por
exemplo, peta fase (Ic fonte metdlica ate semi-
-acabados, e, Para ganhar major velocidade, o
projeto da Mendes Jdnior corneçaria corn a
fase de laminaçao. Essas possibilidades to-
das convergern Para urn ponto básico de all-
mento da velocidade do sistema de planeja-
mento e execucao do prograrna siderñr-
gico flacional, o que é principal.

0 SR. ORIENTADOR (SECRETARIO FA-
GUNDES NETO) - Darei a palavra ao Sr.
Deputado Jorge Carone.

O SR. DEPUTADO JORGE CARONE -
Sr. .Ministro, em nome da minha bancada, o
MDB, trago a V. Exa., neste momento, a nos-
sa saudacao e também algumas perguntas as
quais reputamos de profundo valor Para o
flOSso Estado, isto porque nós, mineiros, ape-
Sar de Possuirmos condiçöes de ter em nosso
EStado urn amplo parque siderdrgico, ate

agora estarnos legaclos a tão-sornente sermos
o celeiro de matérias-primas mineiras de nos-
so Pals, sem termos corn isso atcancado urn
grau de adiantarnento técnico industrial al-
mejado por todos nós.

Esperamos, pois, Sr. Ministro, que, deste
Sirnpósio, dessas perguntas formutadas por
minha bancada, Para serem respondidas se
possivel por V. Exa., tenhamos algo de pro-
veitoso, no sentido de que Minas Gerais deixe
(IC ser apenas urn ceteiro de matérias-prirnas
Para o Brasil e Para o rnundo e passe a ser
realmente o que merece e ja deveria ser ha
muito, pois esse é o anseio profundo do nosso
povo, urn Estado industrializado e totairnente
potente em siderurgias de grande Porte.

0 SR. ORIENTADOR (SECRETARIO
FAGUNDES NETO) -- A prirneira pergunta
(to Deputado Jorge Carone é a seguinte: "V.
Exa., Sr. Ministro, não acha que a politica
integrada de mineracão e siderurgia poderia
ser alcançada através da criação de urna taxa
especifica sobre a exportacão de minério? Es-
fa taxa não deveria ser aplicada a instalação
de siderurgia de médio Porte nos Estados de
origern do rninério exportado?"

O SR. MINISTRO SEVERO GOMES A
aplicaçao de uma taxa de exportação é urn pro-
blerna eminentemente fiscal. Eu poderia fa-
zer conjecturas a respeito da importãncia de
que realmente os projetos de expansão da si-
derurgia tenham OS recursos necessários e
ailequados ao sen desenvolvirnento. NSo posso
responder sobre a conveniCncia de uma taxa
(IC exportacão de minCrio, rnas acredito que,
desde que baja mobilizacao de recursos Para
o desenvolvirnento siderürgico, em primeiro
lugar, e, em segundo lugar, uma definição de
(IUC SC (leVa promover corn intensidade e ra-
pidez o desenvolvimento siderñrgico dentro
de Minas Gerais, nós estariamos atendo ndo
so aos anseios do Estado de Minas Gerais,
mas tambérn obedecendo as diretrizes do Sr.
Presidente da RepOblica, que tern enfatizado
(lesde o inicio de sen Governo a necessidade
cia dcscontraçdo industrial C cia correcão dos
eIesni'eis regionais (10 desenvolvirnento ceo-
nOmico, corno urna condicao fundamental
Para urna major uniformidade, dentro do
Pais, indispensável d integraçdo e a exis-
tCncia de tirna verdacleira comunidade nacio-
nal.

O SR. ORIENTADOR (SECRETARTO
FAGUNDES NETO) - A pergunta do Sr.
Deputado Jorge Carone encontra em nós, mi-
neiros, muito eco, porque entendemos que Mi-
nas deve contribuir no esforço de exportaeOo
brasileira. E exportando minério que pode-
mos importar petrOleo, as vezes trigo, mas
entendemos que fica muito pouco Para nds.
Estas alIquotas, hoje existentes, de 7,5% sobre
60% da pauta de exportação, poderiarn, em
nosso entender - e esta é reivindicacao nossa,
do nobre Deputado Jorge Carone e, tenho a
irnpressão, de todos os rnineiros - criar uma
meihoria neste aspecto. Em conversa corn o
Sr. Ministro das Minas e Energia, S. Exa.
nos clizia que o aumento da taxa poderia di-
ficultar a exportaçao. Imagindvarnos alguma

mércio e TurisiflO do Estado de Minas Gerais,
Deputado Fernando FagundeS Neto, OrientadOr
(Jos debates desta ReuniãO.

0 SR. ORIENTADOR (SECRETARIO FA-
GUNDES NETO) Sr. Presidente da As-
sembléia Legislativa, Deputado João FerraZ;
Exmo. Sr. Ministro Severo FagundeS Go-
mes; Sr. ViceGoVerflador, Dr. Ozanan Coe-
Iho; Srs. DiretoreS Sr. Prefeito da Capital,
Dr. Luis VeranO Sr. Presidente da Cia. Si-

deriirgiCa Nacional; Sr. Secretário ExecutiVo
do CONSIDER, Dr. AluIsio Martins; Sr. Vice-
Presideflte da SIDERBRAS, Dr. Wilke Mo-
reira BarboSa Sr. Secretário Liicio de Souza
Cruz; Srs. DeputadOs meus senhoreS e in'-
n has senhoraS.

Ao 5cr escoihido Orientadr destes deba-
tes, evidenternente a posicão me permite cum-
primentar o Sr. MinistrO da Indñstria e Co-
mércio em primeiro lugar. Cumprirnefltoo
pela exposicäO sucinta e pragmátiCa que aca-
bou de realizar; curnprimeflto tambérn -
tenho certeza de que este deve ser o pensa-
mento da grande platéia que hoje aflui a As-
sembléja LegiSlativa - o MinistrO Severo
Gomes pelo muito que tern realizado, pelo
muito que tern empreendido no procesSO de
industrializacao de Minas Gerais. Este es-
tâgio de industrializacao tern merecido sui
apoi.), e. fatos notóriOS e pübliCoS tern mos-
trado a afetividade, o carinho corn que tern
encarado nosso procesSo de industriali/.acao.
Em toda oportunidade em que inc tenho di-
rigido, em nome do Governo de Minas, a S.
Exa., nos mais graves problemaS de corn-
patibilizacão, no nosso desejo de industria
lizacão, sentimoS o apoio incondiciOflal de S.
Exa. nos grandes projetos de Minas Gerais.
Eu nao poderia perder esta oportunidade Para
agracleCer, de pñblico, sua total integracãO ao
desenvolVirnei1to industrial de Minas Gerais.

Este Serninário, que em boa hora foi
idealizado pelo Presidente da Assembléia Le
gislativa, Deputad') Joäo Ferraz ao qua!
Governo de Minas se associoU, porque enlen
demos que eventos desta natureza devem corn
prometer tanto o ExecutiVo como o Legisla
tivo - despertOU a consciêflCia mineira na
so da area politicoburocrátt estadual, ma
também de todas aquelas que tern parcelas d
responsabili(lade pelo desenvolVimento dest
grande Estado e a platéia de hoje é prov
de que dc (lespertou intereSse saudável ei
grande pane das pessoas que tern interCS
pelo desenvolvimenbo do nosso Estado.

A mim, como Orientador, cabe apem
conduzir os debates.

Debates



4 milhöes de toneladas/aflo no inicio e 12
milflOes no final? Acredita que corn pequeno5
projetos o Governo atingirá a meta prevista
de producSo de ago Para o urn da década?"

Como se percebe, a pergunta do Sr. De-
putado Dalton Canabrava visa saber Se haveria
falta de recursoS 

Para urn projeto inicial de
1 milhaes de toneladas; e pergunta ainda corn
que proj eto o Governo atingiria a sua meta
preconizada.

"0 Piano SiderlirgiCO Nacional leva em conta
fatores ligados It promocãO social do povo

brasilciro? Em caso afirmativO, corno?"

0 SR. MINISTRO SEVERO COMES
preOdUPacao (10 Governo, corn relacão "to dc-

senvolvimeflto social, tern sido enfatlealnen
anunciada e prornovida pelo Governo. Nao
se estabeiece ulna ligagSo direta entre 	o pro-

jeto sidcrñrgico ou de descnvolvimento dc urn
polo pctroqUlmico c o dcsenvolvimcnto social,
e os aspcctos ligados so desenVOlvirncnto so-
cial, porqUe estes atingeifi, (IC um modo geral,
todas as sociedadeS cm todos os lugares.

Entendeiflos que a Cnfasc sosaspectos
ligados ao deserivOlviflento social manifests-se
nSo so corn relação so atendimento atravCs (10
MinistCrio da Sañde e do MinistCrio da Pre-
yidência Social, inas tambCrn e principalmeflic
corn relacao at) esforco dc corrigir Os acen-
tuados desniveis da distribuicao tie rcndas no
Pals. Estas são providCnciaS quc cstao scndo
dinarnizadas, e näo creio que haja necessi(IaOe
de estabcieCcr urns ligaçIto dircta entrc urn
dcscnvolVirnento setorial de determiflado pro-
blems, como o problems siderñr n r gic o, e o de-
seflVolVientO social, que C urna preocUPacaO
rnaiOr c rnais extensa.

O SR. ORIENTADOR (SECRETARIO FA-
GUNDES NETO) - 0 Sr. I)eputado Jorge
Ferraz, representiifltc da Comissão da Cãmara
Federal, que tambCm, corn prazer, participa
niestc Simpósio, faz duas perguntaS que, de
certa forma, são tambérn serneihanteS It do
Deputado DItiton Canabrava.

O Sr. Deputado Jorge Ferraz indaga: "Se
o projeto inicial da AçOMINAS, no CONSIDER,
era de 4 miihOes de toncladas, houve algurna
dctcrrninacão Para diminuir essa capaeidadd
inicial Para 1,5 miihão de toneladas? Ear
caso de afirmacão, de 4 Para 1,5 não estarid
cm contradicao c,--)m a afirmativa de V. Exa
quando disse que haveria "apoio do Govern
Para projeto de grande Porte?" E, ainda, con
cords V. Exa. que o deficit brasileiro d
ago justifica a manuteflcãO da capacidade d
AçOMINAS da ordem de 4 milhöes de tonela
das?"
E o Sr. Deputado Dalton Canabrava ir

daga: "Existe falta de recursos Para a in
plantacão do projeto inicial da AcOMINAS d

0 SR. ALIJISTO MARINS A próprja
Resolucão n.Q 31 e a recomefldacao do C1)E
uc a antcceIleu caracteriZam o apoio do Go-
verno prioritariamente sos projetos de gran-
de Porte no setor de não-planos. NSo existe,
C evidente, urn inicio dc producão jâ em ails
escala. Inicia-se Para crescer. Foi conce-
hida uma escala relativa que ternoS no Pals.
Não cxjste, porCm, a preocupacãO dc limitacSo
dc valores de projetos, a não ser aqueles vn-
culados a sua estrutura técnica. 0 projeto
anterior da AçOMINAS previa cerca de 3,5
inilhOcs (IC toneladas. segundo souhe. NSo re-
ceiji oficialmente o proicto da AçOMINAS, e
o que you falar C sob hipoteseS não sei o sen
dirnensioflamento exato. mas sci que tecnica-
inente C perfeito e compatibilizado corn a es-
trutura inodelar de projetos desse tipo, dcsti-
nados ao setor dc nSo- plan OS, leve e rnédio,

o nivel, a (1ualificacao die producao a

([UC 
a ACOMINAS se destina. 0 que C im-

porlante tambéni nisto é que a AcOMINAS
tern que comecar corn 2,5 milhôes de tonela-
das. Corn o tempo é clue se chegará ao sen
dirnenSiOflamento maior, It sua producão dese-
jada, pois no futuro cia vai evoluir. Uma
usinaqui1ibrada, gerando recursoS, não vai
ficar aplicando em outros setoreS, corno, por
cxeinplo, a pecuItria. nern operando no mer-
cado financeirO. Os recursos voltarão a ser
canalizados Para o próprio sctor siderñrgiCO,
sob forma dc poupanca, Para ativar esses pr-
jetos prioritariOS. NIto hIt esta preocuPacãO
dc urn projeto estar corn dois, e outro corn
dez, mas a preocuPacãO é quarito Its perspec-
tivas. Esta é a colocacão do problema. Eu
senti, pelo menos, em converSa informal coin
técnicos da AcOMINAS, que o nivel a que Se
estSo propondo é tecnicamente perfeito, ade-
quado Ii linha de producSo a que se destifla.
E mais, o própriO adicioflal da ResolUcãO 0.'

31: a todos os proietoS da fase 4 das três em-
presas estataiS, mais o projeto da ACOMINAS
e o projeto da Mendes Junior, estIt previsto Ufl

adicioflal de capacidade, pelo menos, no final
da década de 1970 e inlciO de 81, qualqUer
coisa de 10,7 rnilhOeS de toneladas de ling0tC
onde o Estado de Minas Gerais, nesse coef
ciente adicional, tern unia participacão de
inais de 5001o.
Então a coisa flea adequada corn a utiliza

cSo de fatores econômiCos. Isto sanciOfla -
(ligamos assim - a vocacão 

5jdernrgica do

Estado dc Minas Gerais. Acho que o prob1
e ma de aspecto fiscal, por exemplo, de ta%a
cão de minCrio e outras materias-prim de
veria ter em conta o peso que tern esta ma-
téria-prima no custo de producãO. E tcndo
este peso a mobilizacãO de urn adiciOnat de

i- imposto, o quanto de recurso reverteria Para
[e	 o sistc:::a

Os iiltinios cálcuios que fizernos, em urns
usina de Porte de 3 rnilhöes de toneladas, re-
velaram qUC 67% do custo total s5o capital c
redutoS importados, isto e, Os outros insurnos
tern urna participacão menos cxpressiva. Mais
dc 2/3 São rcpresentados por essc tipo de
jnsumo. Então, o tipo dc mobilizacão, além
de alterar toda a estrutura fiscal, cu acre-
(lito que a forma de recurso que reverteria
não estIt a altura das ncccssidades que temos
de reCUrSos pars aeelcrar o programs siderür-
gico nacional. Poder-se-ia pensar, sim, na
forms de redistribuição dos rccursos arreca-
dadOS, de urns maneira geral, pelo sistema
fiscal, Para 0 setor sidcrItrgico, quc é priori-
tário Para o dcsenvolvimento nacional.

O SR. ORIENTADOR (SECRETARIO
FAGUNDES NETO) - Pergunta o Sr. Nelson
Cunha, do Conseiho EconOmico da Fcderaçao
das IndOstrias. "0 II PND fixa uma meta
de 23 milhOes dc toneladas Para 1980. 0 Sr.
Aluisio Marins, do CONSIDER, jIt admite unja
producão de 42,3 niulhOes dc toneladas jIt em
85. Qual tern sido e como Se processa 0 es-
forgo do Govcrno no tocante so setor de hens
de capital, no sentido de adcquIt-lo Its necessi-
(lades crescentes do parque sitlerOrgico em
fase de expansão?"

0 SR. MINISTRO SEVERO GOMES - -
you pedir ao Sr. Marins quc rcsponda a esta
pergunta.

O SR. ALUISIO MARINS -- 0 probic-
ma da divcrgência (Ic nOmeros dntre 0 que
estC estaheleeicio no II PND e o que virnos
anunciando é que, quando fizenios alusSo a 42
e 45 milhOcs, refcriarno-nos ao mcrcado cm
1985, prcvisto no Oltimo cstudo dc mercado
que acabamos de realizar. 0 II PND cobre
o perIodo de atividade cconômica ate 1979.
Mas já estarnos fazendo projeção e desenvol-
vendo urn piano mestre de sinlerurgia (le 10
anos, que val coha-ir o perIodo (IC 75 a 86.
N50 existe incompatjbj1jdac entre Os dois
valores anunciados. Existern. sim. tempos (IC
alcance desscs valores distintos. Estamos i-c-
novando as metas, dado 0 carátei- dinItmicodo programa siderOrgico nacional. Na0 p0-
demos tornar o primeiro estudo de mercado
e manter a meta nele estabclecida, quc foi (It'
20 milhOes (IC tonelada, porque a caracte-
ristica econOmics brasileira, os moldes corn
que são desenvolvjdos estes estudos de mer-
cado fariarn corn que ficItssemos corn nOrneros
Completamente supei-ados. Então, o que fize-
laos: montamos urn sistema do acompanha-
mento de mercado, junto corn todas as enti-
dades envolvjdas cm siderui-gia, Para quc se
faça a rcvisão anual dessas metas. Assim,
anios tenclo as mctas constantcrnentc atualj-
zadas e de acordo corn o nlvcl de aspiração
representado pelos vItrios setorcs abrangidos
110 Pianejamento da sidcrurgia, que rcflcterrio Planejamento da siderurgia. Isto cstá emandamento Ate a concretizacão do piano
Inestre decenal dc siderurgia, que está pre-
%iSto Para o ano que vern. A medida que al-
Cancamos solucOes no sctor de siderurgia,
nesse Piano, que possam agilizar o desenvolvi-iento siderOrgico elas serão publicadas, e,
efltro desta ordem de pensamento poder-se-

-ia tomar a própria Resolucao 31, já como pri-
meira medida emergente do piano mestre do
desenvolvjmento -

No que toca ao problerna da indOstria de
bens de capital pars a siderurgia, a Resoiuçao
31 tambérn rncnciona isso, corn a notIcia de
quc, Para os projetos que necessitassem ficar
prontos ate 1980, nos produrarlarnos tratar
do assunto da mancira como vem sendo hoje
conduzido - acordos, assistência, o proble-
ma da concorrência, entre outros - Para
posteriormente utilizar a inddstrja siderürgica
corno fator indutor do crescimento da indñs-
tria do hens de capital. A idéia presentc é
obter a ma.xirnt nacionalizacao dos projetos
siderñrgicos cm terrnos de equiparncnto, ou
seja, inclusive, em termos de Sc climinar a
concorrência. Sei que aiguns colegas side-
1-urgistas devem tee certo tcmor, porque se
encerra ai urn risco dc atraso do prOprio pro-
grama sidertirgico nacional. Temos dois pro-
hlcmas: o programa siderOrgico nacionai, quc
talvez possa see distendido no scntido de se
alcançar a maxima nacionaiizacão da indds-
ti-ia do hens do capital, e o problems politico,
que é o de ter uma inddstria nacionai de
hens de capital no Pais. Corn csse prindIpio
ternos a certeza dc quc urn dos fatores cs-

tratégicos pars a indOstria de bens de ca-
pital, na medida em que se dcfina isso e que
os passos dessa Resoiuçao 31 sejam materiali-
zados - os problemas bItsicos, como o da en-
genharia, virão atrIts. Isso ocorrerIt na mc-
dida em que se possa dcfinir e coneretizar que
o projeto vie scr feito no Brasil. Caso con-
trário. tea-cmos bastante (lificulnlade cm ter
urns indOstria de hens de capital no Pals e
so faa-cmos transferir os problcmas quc hoje
ocorrem corn a indOstria siderOrgica Para a
indOstria (Ic hens (IC capital.

O SR. ORIENTADOR (SECRETARIO FA-
GUNDES NETO) - A prOxirna pergunta é
j0 .1w-ne! (IC Mines c C urn tanto fiiosOfica.
"0 scnhor tern solo consirlerado como o rnais
nacionalista dos atuais Ministros do Gover-
no Federal. 0 senhoi- pod ens explicar as
divcrgCncjas existentes entre o senhor e o
Ministro Mario Simonsen?"

0 SR. MINISTRO SEVERO GOMES -
Acho que todos os ministros são nacionalis-
tas no born sentido, isto é, bons brasilciros.
.- iIivergCncia quc existc, e é apenas aps-
rente, vem do fato de ter o Ministro da In-
ddsti'ia c ComCrcio determinado, dc urn iado,
especIficas atribuiçOes iigadas ao planejamen-
to de uma polItica de (IeSenvolvimcnto indus-
trial, através do Consclho de Descnvolvimen-
to Industrial, e, de outro lado, a fiscalização
e o cstabelecirncnto de disciplinas ligadas It
transferêncja de tecnologia, ao controle desta
transferCncja It gcraçao de uma tecnoiogia na-
cional. A existência desses órgãos ligados dire-
tamente ao Ministério da IndOstria e Comércio
faz corn quc o Ministro scja olhado como mais
nacionaiista que os outros. Mas o que faco,
Pura e simplesmente, é dar conseqüCndia Its
diretrizes traçadas pelo Exrno. Sr. Prcsidente
da RepOblica, afirmadas aos Ministros de seu
Governo, relativamente It necessidadc de coin-
patibiiizacao dos financiarnentos estrangeiroa

oisa possivel, sern dificultar a exportaVãO,
iue era talvez a aplicacãO daquela faixa dos
incentivoS, 50% do imposto de renda, que
seria aplicado no Estado minerador. Corn
isso, ganhariamOS novas oportunidades de in-
vestirnentos. Seria uma pressSo locacioflal,
embora justa, que Minas poderia fazer. De-
vemos lernbrar que aqueles que cuidaram da
inineracão apenas predatória -- corno é o caso
do Mexico - estão hoje na pior das misériaS.

Os IiOSSOS esforcos são no sentido de mo-
dificar a aliquota, ou entSo conseguir a parti-
cipacão no imposto de renda.
Vou depoiS voitar as perguntaS do Sr.

1)epu!ad() Jorge Carone, interea1adame1te

Pergunta (10 Sr. 1)cpUta(10 Fciiaz Caldas
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corn o interesse nacional; as diretrizes Ii-
gadas ao fortalecimento da indñstria privada
nacional nao so, e muito menos, no sentido
patrimonial, mas muito mais no sentido poli-
tico de que existia realmente uma burguesia
nacional e urn amplo setor nacional de em-
presários capazes de participar politicamente
nas decisOes do Pals.
A divergência se esgota na inedidaem

que aquilo que faz o Ministério da Indüstria e
Comércio é apenas dar conseqüência as di-
retrizes do Sr. Presidente da RepOblica.

o SR. ORIENTADOR (SECRETARIO FA-
GUNDES NETO) - Vem agora a pergunta de
urn universitário, o Presidente do DiretOrio
Acadêmico da FACE - FUMEC: "Qual a p0-
siçäo do Brasil em relação aos outros paises
no setor siderOrgico, e quais as perspectivaS
futuras cm tempo nao muito longo?" E uma
pergunta do Sr. Pedro Augusto Junqueira
Ferraz.

o SR. MINISTRO SEVERO GOMES
o Brasil hoje ocupa, creio Cu, o 16. lugar,
como pals, no setor industrial. Nossa am-
bicão é, evidentemente, a de ter participaciio
crescente e maior no sentido de deixar de ser
exportador de ferro para ser mais exporta-
dor de ago. Mas isso decorre de urn amplo
processo de acumulacão de recursos e dire-
trizes bern definidas, Para que possamos so-
frer essa transformacão e meihorar nossa
posicäo no contexto mundial e aspirar a urn
futuro não muito distante. Seria desejável
não so que deixássemOS de importar ago, mas
tambérn de exportar rninério de ferro, coino
fazemos hoje.

o SR. ORIENTADOR (SECRETARIO FA-
GUNDES NETO) - "Pretende o Governo Fe-
deral obrigar a MBR a curnprir o estabeleci-
do no decreto de concessão de lavras, isto é,
cxecucäo de urn plano ate agora descurnprido,
o piano integrado de siderurgia?"

o SR. MINISTRO SEVERO GOMES - In-
feiizmente, nao estou a par desse comprornis-
so, de modo a que possa responder ao Sr.
Deputado.

o SR. ORIENTADOR (SECRETARIO FA-
GUNDES NETO) - 0 Eng.? Maurity Neves,
representando o CREA de Minas Gerais, faz
a seguinte pergunta: "Tern-se falado sobre a
Aç0MINAS. Em que fase de implantacão este
projeto se encontra?" Eu mesmo posso res-
ponder que o projeto está na fase final de
apresentacão ao CONSIDER, dentro dos prazos
que a Resolucão 31 nos concedeu, e será en-
tregue dentro desse prazo, que era de 90 dias
a partir daquela data. iias a ACOMINAS jim
está muito adiantada. 0 projeto já estim em
fase final, e eu aqui faco urn rush corn o
Presidente da CSN, para que sejamos o Es-
tado a ter a primeira usina nova implantada,
se Deus quiser.
O Sr. Valdemir Santos, engenheiro da

Magnesita, faz urna pergunta: "Para o funclo-
namento da AçOMINAS e da Mendes Junior
dentro do cronograrna ora previsto, seria ne-
cessárla a criacão de urna infra-estrutura de

transportes e matéria-prima compativel. Exis..
tern estudos nesse sentido?"

o SR. ORIENTADOR (SECRETARIO FA-
GUNI)ES NETO) - Von dar a palavra ao Sr.
1)eputado Sylo Costa, enquanto seleciono ou-
tras pem-guntas.

o SR. DEPLTTADO SYLO COSTA - Sr.
Ministro, saiba V. Exa. da alegria que te-
mos em recebê-lo aqui neste acontecimento
que se transforma em festa de conhecimento
e do qual participamos.

Sr. Ministro, enquanto as atençöes do
Estado estimo voltadas para a impiantacimo da
AçOMINAS, parece-me que him urn outro pro-
blema, talvez ate mais importante, que precisa
ser devidamentc esciarecido para evitar que
continue preocupando a nós, quc conhece-
rnos urn pouco do problema e o desenrolar dos
acontecirnentos.
A verdade é que a SIDERBRAS foi criada

para servir de holding das empresas estatais
e paraestatais, a firn de que 0 Estado tives
uma participacão direta no capital. En-
tretanto, sahemos quc todas essas siderürgicas
jim foram praticamente encampadas, por assim
dizer. pela SIDERBRAS. A CSN, a USIMINAS
a Ago Piratini, por exemplo. Entretanto,
existe uma que ate agora, não se sabe por-
que motivo, resiste a norma e ainda nimo to-
rnou nenhurna providência no sentido de se
enquadrar no cspirito da SIDERBRAS e, por
isso mesmo, no espIrito do Governo. Trata-se
da ACESITA, que nos preocupa, Sr. Ministro,
nesta hora em quc V. Exa. acaba de dizer
quc nimo podia confirmar a posicimo da MBR,
porque nimo teve conhecimento do c,ntrato
da rnineracão de Aguas Claras corn o Estado
de Minas Gerais. A verdade é que, por essa
concessão, a MBR fica obrigada a implantar
no Estado uma siderurgia. E permanece, ate
agora, inadimplente. Chegarn-nos noticias
de que estaria havendo uma j,cgada intra-
muros, altamente danosa aos interesses de
Minas Gerais, porque, atm-ayes de urna ponte
corn grupo alemimo, se estaria negociando 66%
do capital do Banco do Brasil na ACESITA,
para, através dessa ponte, transferir a ACE-
SITA para a MBR.
Pergunto entimo a V. Exa. se não existe

alguma coisa de concreto na transferência do
66% do controle acionimrio da ACESITA para
a SIDERBRAS e peco que dê este presente a
Minas Gerais: aperte a clirecão da ACESITA,
para que entregue o controle acionimrio da
empresa a SIDERBRAS, que foi criada pelO
Governo corn o alto esplrito de permitir .0

desenvolvimento da indüstria e da siderurgia
nacional.

0 SR. MINISTRO SEVERO GOMES - A

integração das usinas USIMINAS e COSIPA

na SIDERB AS jim SC processou, e houye 111
relativa demora, porque tivemnos, desde 0
jfllClO do Govern,, a preodupacao ligada ao
mnodo de realizar essa integracimo. A ACE-
SITA também vai ser integrada dentro cia
SIDERBRAS. A SIIDERBRAS jim oficiou, recen-
temndnte, ao Presidente do Banco do Brasil
corn relacimo aos detaihes que devem ser mo-
bilizados para que essa integraçimo possa ocor-
rer dentro do mais breve tempo possivel.
Dessa maneira, esteja tranqUilo o Sr. Deputado
corn relacimo ao destino da ACESITA, que serim
0 de cumprir 0 que foi determinado pelo
Presidente da Bepimblica, ou seja, sua in-
tegracão dentro da SIDEEBRAS.

O SR. ORIENTADOR (SECRETARIO FA-
GUNDES NETO) - Pergunta do EngY José
Jaime Rodrigues Branco, Professor do Instj-
tuto de Geociências da UFMG: "Falando em
crescirnento siclerimrgico, observamos que to-
do 0 ci'escimento estim sendo programado em
termoS COilVenclonais. Preocupa-nos o lato
dc que. corn 0 aUmento de custo do carvimo,
de 10 Wares pam-a 70 dólares e do pctróleo, de
3, pam-a 13 dólares, a tendCncia miindmai mos-
tra que nos EUA a programaçao e de cresci-
mento de produçao de ago im base de oxigenie;
de 1974 a 1980, serim de 37,5%, enquanto quc
o crescimento de ago, em forno elétrico, é de
51%, quando os EUA produzirarn quase 50
milhöes de toneladas de ago. Entre 70 e 80,
o crescimento mundjal estim programa0 cm
75%, e cm 1980, o mundo produzjrim cerca
de 175 milhimes de toncladas de ago em fornos
elétricos.

Preocupa-nos saber se nSo estariamos
crescendo contra a tecnologia, tendendo esta
a ser obsoleta ou antieconômjca

Ain(ja no mesmo campo, perguntamos: 0ago em forno elétrjco abrirá mem-cado pam-a
pré-reduzjclos? Especjaljstas amerjcanos afir-
marn que apenas os minérios do Brash e al-
guns da Australia se prestam para producimo
de pré-reduzido Estaria o Brasil prepa-
randose pam-a esse mercado a curto prazo?
A CVRD estim empenhada na industrializaçaode pellets préreduzidos	 Na0 seriam maisconvenjentes a'. Pals dentro de cjnco anos'?"

0 SR. MINISTRO SEVERO GOMES -
Esta pergunta pratjcamente serim respondjda
arnanhim pelo Dr. Fernando Roquette, Pre-
sidente da Cia. Vale do Rio Doce, que farmUma palestm-a abordando o assunto.

Posso fornecer uma informaçimo de carim-
ter geral. Esse programa de siderurgia na-
ClOnal, que estamos desenvolvendo, é o que
existe de mais moderno em termos de tecnoio-gma. Est50 abertas todas as opcimes pela Reso-
Iucao de fatores e recursos mais racionajs que
ternos no Pals e a utiiizacao de tecnologia
mflams avancada Não teria sentido fazermos
Utra comsa. No piano mestre de siderurgia,
a o 'tern Xviii que se refere ao capItuloecnologjco	

0 Brasil flimo pode, de maneiraaigu	
pensar em adotar processos tecnoló-mats defasados, a nao ser no caso deProblemas gerados por fatores econOrnjcosgeraj5 
OU Seja, se tivéssemos algurna limita-

ao, corno e o caso atual da baianca de pa-

gamento, que nos induzisse a utilizar fatores
e redursos de produçimo internos, de forrn•a
menos adequada, em tecnologia. Mas, pela
utilizacimo de tecnologia mais avancada e apro-
veitarnenfo dos recursos do Pals, é que esta-
mnos dando continujdade ao prograrna side-
rm'mrgico nacional, prograrna que se preocupa
corn a utilizacimo de produtos mais competi-
tivos, quer sejam de origem interna ou cx-
terna. Essa preocupacao existe e é unia
caracterjstjca do programa de siderurgia, vi-san(lo im utilizacimo inclusive dc .o'utros setores
cia tecnologia mais atualizada, corn o processo
ic reduçao direta em funcionamento no Bra-
sil, cjue é urn dos processos mais avancados
no mundo

O SR. ORIENTADOR (SECRETARIO FA-
GUNDES NETO) - Sr. Ministro, uma per-
gunta do Deputado Jorge Carone: "A inte-
gralizaçao do capital da ACOMINAS, assegu-
rada a participaçso rnajorjtimrja estatal, nimo
p0(1cm-ia ser feita através da obrigatoriedade da
subscm-icimo das empresas privadas, notacla-
mente as multinacionais, as concessjonimrjas
de (lecretos de lavra, na proporcao dc seusludros?"

O SR. MINISTRO SEVERO GOMES
Creio (file a obrigatoriedade da pam-ticipacao
de crnpresas privadas estaria introduzjndo
umna regra de logo nova e que, ccrtarnente,
poderia criar imhice dcntro do piano, onde a
flOSsa prcodupaçao atual é a de compatbj-
lizar o interesse do investjdor estrangejm-o corn
os interesses nacionajs dc modo geral.
A obrigatoriedade de empresas privadasnacionajs participarem de urn esforco coimloesse parece-me inconveniente, levando em con-

sideracjjo que uma das caractel'jstjcas cia cmr-
pm-esa privada nacional é a fragiIidad em ter-
'nos de capital.	 Corn relacimo As empresas
estrangejra5 que hoje, no caso da pergunfa
(10 Deputado Jorge Cam-one, tern concessimo de
lavras, imagino que essas CoflcessOcs estejam
suhmetjdas a dlctermina(los contratos Nimo
temos elementos para responder sobre a pos-sibhljdade de se estabelecci- uma norma como
essa
'De outro lado, também parece que seriarom
p
er urn pm-indipio estabelecjdo para em-

presas, nacionais ou estrangeiras, que esti-
Vessem realizando a mesma tarefa - no caso,
CoflCeSSimo de lavras - o estabelecimento de
umna taxacimo obrigatorja para empresa cstran-
geira e nimo para nacional.

O SR. MINISTRO SEVERO GOMES
Estão sendo realizados estudos nesse sentido,
inclusive por parte do Governo mineiro, pam-a
que a infra-estrutura seja adequada ao de-
senvolvimento. Arnanhã estarim aqui o Mi-
nistro Dirceu Nogueira, que poderim dizer
algo sobre o assunto.

O SR. ORIENTADOR (SECRETARIO FA-
GUNDES NETO) - A pergunta do joriaflsta
Geraldo EIisio, do Jornal de Minas, vern na
milesnia linha da do Deputado Jorge Cam-one:
"0 Ministério, tomando conhecirnento da ma-
(lirnplência da MBR, quanto i m siderurgia,
obrigara essa empresa a curnprir o compro-
misso firmado corn o ex-Presidente Castelo
Branco?"

0 SR. MINISTRO SEVERO GOMES - Co-
mo tive ocashimo de afirmar anteriormente, nimo
conheco esse compromjsso No men entender,
se cxiste essa inadimplêncja, existe também
a obrigaçao do Governo de cumnprhr o compro-
misso assumjdo.



O SR. ORIENTADOR (SECRETARIO FA-
GUNDES NETO) - Pergunta do Deputado
Gerardo Renault: "Siderurgia significa inves-
tirnentos de longa rnaturação e de baixa ren-
tabilidade relativa. Dal a presenca do poder
pdblico necessariamente na area. Quais são
as possibilidades de recursos estatais Para
atender a necessidade de irnplantacão anual
ao longo do piano siderirgico nacional no
equivalente a urna usina de grande Porte, em
torno de 2,5 rnilhöes de toneladas?"

O SR. MINISTRO SEVERO GOMES
Como ja tive ocasião de informar, hA uma
cornissSo interministerial que está estudando
o probiema dos recursos ligados ao prograrna
siderñrgico .Acho que o Dr. Marins poderia
trazer maioreS esciarecimentos sobre esse
assunto.

0 SR. ALU!SIO MARINS Os recursos
Para o prograrna de siderurgia provirão ha-
sicarnente de onde jâ existe urna companhia
quc é o braco acionário da participacSo do
overno nos diversos empreendirnentos side-
rñrgicos que sejam reconhecidos como prio-
ritários dentro do prograrna de siderurgia
nacionai. Urna dessas companhias e a SIDER-
BRAS. Por outro lado existe o grande agen-
te financeiro do Governo, que é o Banco a-
cional de DesenvolvimentO Econômico. A co-
missão interministerial nao estâ preocupadi
apenas corn o volume dos recursos, mas corn
a forma pela qual csses recurSOs vSo influir
no programa siderñrgico nacional e inclusive
modificar a cornposicão do rnodeio existente
examinando o problerna do praz, de finan-
ciarnento, de carência, enfirn, todos esses pro-
blernas, Para que nSo faltern recursos Para 0
programa siderñrgico nacional. As vezes digo
que não faltarão recursos Para o Piano Side-
rürgico Nacional, e essas consideracöes pres-
supöern basicarnente que o Piano Siderñrgico
Nacional é de alta prioridade.

Se faltassern recursos Para o progralna
siderürgico nacional, estaria comprometida a
realizacão deste prograrna tarnbém importante
Para o desenvolvirnento industrial brasileiro.
Corn a ResolucSo 31, que está em qualquer
airnanaque, foi conferida prioridade nñrnero
urn Para o programa de recursos Para a
siderurgia. Existe uma conscientizacão clara
da irnportância desse programa, não so por
Si mesmo como valor relativo dentro do pro-
grama total, mas por suas ligacOes corn outros
setores industriais que compOem o progra-
ma de desenvolvimento do Pals.

O SR. ORIENTADOR (SECRETARIO FA-
GUNDES NETO) - Pergunta do jornalista
Emilio SOvio, da TV Globo: "Existe uma p0-
utica no sentido de estimular o desenvohi-
mento da indOstria siderOrgica fora de Minas?
E procurar evitar que a producão siderürgica
do Estado ultrapasse 40% da producão nacio-
nal? Essa posicSo obedeceria a uma poiltica
de localizacão de usinas no litoral, contrari-
ando uma outra de localizacão junto as fontes
de rnatérias-prirnas. Neste caso, considera-se a
ênfase aos projetos do Porto do Tubarão e de
Carajás? De que maneira a crise monetária
internacional continuarâ afetando a execução

dos projetos do Porto do Tubarão e da Serra
dos Carajas? Continuam os investidores es-
trangeirOs corn o mesmo interesse nesses
projetos, e em quanto os custos originals foram
alterados?"

O SR. MINISTRO SEVERO GOMES
Os projetos Tubarão e Itaqui são projetos pa.
ra usinas voltadas basicarnente Para a expor.
tacao. Elas estão em fase inicial. No entanto,
a de Tubarão está bastante avancada, e a de
Itaqui ern estudos de viabilidade ainda n
terminados. Entendo que esses projetos tern
necessariarnente que estar voltados Para o
problerna da exportacSo, e, neste caso, a lo-
calizaçao dessas usinas tern urn sentido irnpor-
tante. Mas e preciso lernbrar a Resolucão do
CONSIDER, que tambérn estabelece que as
usinas voltadas Para o rnercado interno tarn-
bern sejam expedidas corn vista a exportacão.
a participacão de Minas Gerais dentro do

mercado interno. Ela, dentro das previsöes dos
projetos atuais, deve-se expandir - não me
lembro da data, mas o Dr. Marins vai informar
corn inais precisão - trazendo urna partici-
pacSo que nSo passará de 40 a 53%. 0 CON-
SIDER reconhece a vocacSo de Minas Para o
desenvoivirnento siderürgico. 0 nosso contato
corn o Governo de Minas nestes filtimos me-
ses tern sido no senti(10 de se conseguir urn
major desenvolvirnento siderürgico Para o
Estado.
0 Di'. Marins poderia trazer mais escla-

recimentos.

0 DR. ALUISIO MARINS -- Menciona-
mos que, do adicional previsto na ordern de
10,7 milhOes de capacidade a serem imple-
inentados pela ResolucSo fl.9 31, a participa-
çSo de Minas Gerais era de mais de 50%. Não
existe nenhuma preocupacão em rnarginali-
zar a, b on c, dentro do processo sideriirgico.
Existe, sirn, preocupacSo em fazer urn proces-
so de maneira funcional, em terrnos mais eco-
nOmicos, no que diz respeito ao programa
siderñrgico e industrial. E, dentro deste con-
ceito, fica conferida a Minas Gerais urna par-
ticipacSo importante neste prograrna de de-
senvolvimento siderñrgico. 0 prohiema de
localizacao das usinas de TubarSo e da ilsiiia
no Norte, a de Carajas, está voltado Para a
exportacSo. A propriedade mencionada pelo
Conselho (Ic Desenvolvirnento Econômico se-
ra aproveitar o dirnensionarnento das usinas
existentes, como fator de exportacão.

Aqui, encerra-se urn item estratégico do
desenvolvirndnto do programa siderürgico na-
cional. A tendência do mercado nacional, por
ser a siderurgia uma indüstria reconhecida
mente de baixa rentabilidade, a tendencla,
por forca dos mans resultados, não sO con-
junturais mas de alguns anos Para ca em ter-
mos de siderurgia, indica que nSo haverá cr1a
cão de nova capacidade, no mundo, compativel
corn as necessidades de demanda. A persPCC
tiva entSo que se delineia no futuro é de es-
cassez. Então se enseja urn ponto básico do
desenvolvimento siderürgico nacional. Sefl°
conseguirrnos dimensionar o nosso Pals a al
tura do rnercado mundial, ficaremos na de'
pendência do mercado de escassez, como ocOi
reu no ano de 73 e, mais intensamente,

ano de 74, cujos resultados se traduzem pela
importacOo de 3 milhOes de dólares em 75.
Não nos podemos situar no mercado de escas-
SCZ, enfrentando toda a sorte de dificuldade.

Em contrapartida, ternos possibjildade de
mobi1iZa' recursos suficientes, inclusive acima
de nossa necessidade de rnercado interno.
podemOs materializar a possibjljdade da par-
ticipacão de mercado internacional de acordo
corn os nñmeros que temos em mãos, forne-
cidOs peios mais renomados institutos de pes-
quisas, que dizern que essa participacão efeti-
va é bastante viavel Para 0 nosso Pals. En-
tao, temos essas duas opçOes: não ficarmos
dependentes do mercado escasso, e, em con-
trapartida, a possibilidade de participar do
mercado atuante.

O SR. ORIENTADOR (SECBETARIO FA-
GUNDES NETO) - Farei a ültima pergunta,
que é do Sr. Romualdo Bahia, da Associação
Cornercial: "Sr. Ministro, não é uma per-
gunta. E uma defesa de tese. Relatjvamente
80 convênio previsto Para 1985, preferia que
o projeto mais ambicioso, de 3 a 10 milhOes
(le toneladas, fosse apresentado pelo Estado
de Minas Gerais."

O SR. MINISTRO SEVERO GOMES --
Estamos aguardando esse projeto do CONSI-
DER corn todo o interesse que o Estado de
Minas Gerais reconhece que o Governo Fede-
ral tern quanto ao desenvolvjrnento sidei-Or-
gico.

O SR. ORIENTADOR (SECRETARIO FA-
GUNDES NETO) - 0 Sr. Deputado Jorge
Carone faz a seguinte pergunta: "0 Brasil
está em via de criar o seu 39 polo petro-
quirnico. Muito embora Minas Gerais dis-
ponha de urna grande refinarja - a Gabriel
Passos - rernotas são as possibjjjdades de
ser esse polo implantado em flOsso Estado.
Sendo, porém, Minas Gerais urn dos maiores
celeiros de minério do mundo, dispondo de
água em abundãncia, farta energia eléti-ica e
transporte rodovjárjo assegiirando o trans-
Porte do minérjo e 0 retorno a Minas Gerais
do cai-vão, por medida de economia, de di-
reito e de justiça, por que flão se irnpOe, cornurg6ncia, sob o patrocInio do Governo Fede-ral, a implantaçao aquj de urn grande pOlosiderOrgico ?"

O SI. MINISTRO SEVERO GOMES - APreocupacão do Sr. Deputado Jorge Carone
de certa manejra reflete hoje urna preocupa-
cao nacional Assjstjmos no Brash, de certaforma, a reproducao daquilo que condenarnos,
corn relacao a posicão do Brasil em face aosPalses industrializados; quer dizer, as dife-
renVas, as desiguala 5 regionajs, a tensãocorn relacao a ifl(luStrializacao das matérias--Primas, o cuidado Para que haja desenvoivi..
mento nacjoflal são uma preocupacao do Go-verno, urna preocupacao do Sr. Deputado Ca-rone	

E diferente da natureza da industrja
Petroqufj que tern nexos muito mais in-
titi1o, em termos de distãncja do que o pr6-prz0 deserivoivimento sidenrgico.
Mas 0 que irnporta e a preocupacao emale
nder a essa VocacSo de Minas Gerais em

reiacao ao desenvolvimento siderOrgico e tam-
bern em relacao a utilizacão de todo o sen
potencial em termos de desenvolvjrnento in-
dustrial. Esta a preocupacao constante do
Minjstérjo da IndOstrja e Comérejo: não sO
a aprovacão por parte do CONSIDER da re-
comendacao do Conseiho de Desenvolvjmento
EconOmico Para a viabiiizacao do projeto da
AcOMINAS, como as mais recentes aprova-
cOes de projetos industrjajs do Estado de Mi-
nas Gerais refletem diretarnente, e na ação, a
obediêncja As diretrjzes do Sr. Presjdente da
RepOblica.

O SR. DEPUTADO NELSON GONTIJO -
Sr. Ministro, gostarlamos apenas de sugerir
a V. Exa., por intermédjo do Sr. Presidente,
que tomasse conhecjmento das perguntas que
se encontram em poder do Sr. Secretárjo e
que não foram respondjdas por exigüidade de
tempo, Para, posteriormente, enviar uma res-
posta a esta Casa, porque este SimpOsjo rea-
liza-se dentro do horárjo normal e ordinário
(la Assembléja Legislatjva.

O SR. ORIENTADOR (SECRETARIO FA-
GUNDES NETO) - Eu diria ao Deputado
Nilson Gontijo que esta era a determinacao da
PresjdCncja: que as perguntas não respon-
didas fossern encamjnhadas ao Sr. Ministro,
que demonstra o major interesse em respon-
der a elas.

O SR. MINISTRO SEVERO GOMES -
Darernos as respostas ainda no curso do Semi-
nOrio.

O SR. ORIENTADOR (SECRETARIO FA-
GUNDES NETO) - Sr. Ministro, em nome
cIa organizaçao deste SeminOi-jo, apresento os
meus agradecjmeno5 Temos Para enviar a
V. Exa. 33 perguntas. Muito obrigado.

Ericerramento

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - Cumprindo 0 elevado objetivo
desta Reunião, a Presidéncia rnanifesta as
suas felicitaçOes ao ilustre Conferencista, %1i-
nistro Severo Gornes, pela excelêncja de sua
exposição; agradecernos a todos que fibs hon-
raram corn sua presença, especialmente ao
Dr. Plinio Catanhede, Presidente da Cia.
SiderOrgica Nacional; ao Dr. Wilke Moreira
Barbosa, Presidente da SIDERBRAS; e ao
Dr. Aiojsjo Marins, Secretárjo do CONSIDER,
hoje considerado um grande defensor da A0-
MINAS.

Encerro os trabalhos cIa presente Reunião,
corn o convite Para a Reunião de arnanha,
dia 10, As 9 horas, quando proferirá con-
ferêncja sobre o tema Minério de Ferro -
Novos Processos de Reduçdo Dire/a o Sr.
Presidente da Cia. Vale do Rio Doce, Dr.
Fernando Roquete Reis.

Levanta-se a reunjão.
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42.' REUNIAO EXTRAORDINARIA, AS 9 HORAS DE 10 DE
SETEMBRO DE 1975

PRESIDENCIA DO SR. DEPUTAI)O
JOAO FERRAZ

Palavras do Sr. Presidente

Havendo nümero regimental, a Presidência
declara aberta a reuniäo, para dar prossegui-
mento ao Simpósio sobre o Desenvolvjmento
5ider6rgico Nacional, que ora se realiza nesla
Casa.

SESSAO DO SIMPOSIO SOBRE 0 DESEN-
VOLVIMENTO SIl)ERuRGICO NACIONAL

Deputado Lñcio de Souza Cruz, DD. l.'-Se-
cretárjo da Assembléia Legislatjva do Estado
de Minas Gerais.

Iniciando flossos trabaihos de hoje, do
Simpósio sobre o Desenvolyjmento Siderür-
gico Nacional, concedo a paiavra ao Sr. Se-
cretan0 de Indüstnja e Comércio, Deputado
Fernando Fagundes Neto, orientador dos de-
bates da reunjão de ontem, para a leitura das
conclusöes cia 1. Sessão.

O SR. ORIENTADOR (SECRETARLO FA-
GUNDES NETO):

Conclusôes do 1-s Sessão
MINER!O DE FERRO - NOVOS PROCESSOS 

Con ferencista: Ministro Severo Fagundes
DE REDUcAO DIRETA - IMPLANTAcAO DE 	 Gomes
NOVAS INDUSTRIAS SIDERURGICAS

Orienta(lor: Dr. Fernando Fagundes NetoConferencista: Dr. Fernando Antonio Bo-
quete Reis

A orientação do CDE, no que toca as
Orientador: Dr. Manoel Moacélio Mende.	 linhas básicas de atuação no camp. siderür-

S	 gico, é:

Nomeação de Cornissão

O SR. PRESII)ENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) A Presidêncja nomeja os Srs.
Deputados Emilio Haddad e Carlos Eloy para
introduzirem em plenário as autonicladcs que
se encontram no salão nobz'e.

Corn posição do Mesa

A Presj(Iêncja convjcla a tomarem as-
sento a Mesa o Exmo. Sr. Dr. Fernando
Roquete Reis, DD. Presidente da Cia. Vale
(10 Rio Doce; o Exmo. Sr. Dr. Luis Verano,
DD. Prefeito Municipal de Belo Horizonte; o
Exmo. Sr. Deputado Carlos Eloy, DD. Pre-
stdente do Djretórjo Regional da ARENA;
o Exrno. Sr. Deputado Jorge Ferraz, DD.
Presidente do Diretório Regional do MDB; Sr.
Fernando Jorge Faguncles Neto, DD. Secre-
tan0 de Estado da IndOstria, Comércio e Tu-
rlsmo; o Exmo. Sr. Dr. João Camilo Pena,
DD. Prefejto Municipal de Belo Horizonte; o
Exmo Sr. Dr. Paulo Camilo de Oliveira
Pena, DD. SeCretánio de Estado para Assuntos
de Planejamento e Coordenaçao Geral; o
Exmo Sr. Dr. Adernar de Carvalho Barbosa,_representando o Sr. Presidente da USIMI-
- AS o Exmo Sr. Dr. Manoel Moacélio MendesDD Presidente da AcOMINAS; o Exmo. Sr.'

nAo-planos comuns, leves e m-
dios:

a) apoio prioritárjo do Governo a pro-
jetos de grande Porte;

h) complementa(;ao do atendimento de
Irlerca(jo por projetos de reduçao;

2 - pianos comuns, triihos e perfis pe-
sados:

expansio imediata dos estágios pos-
teniores a fase III, ora em execucao,
cia CSN, USIMINA5 e COSIPA;

3 --- aços especiajs e tubcs sem costura:

(quacionamento cia expansão a ser
definjda no piano mestre de side-
rurgia,

4	 exportacão de produtos siderürgicos
a ser conduzida sob duas formas:

a) aproveitamento das potencialidades
das usinas existentes no Pais;

b) através de joint ventures, cm
socios estrangeiros;

5 - avaliaçao da rentabilidade do setor
siderürgico e regulamentaçao da
comercializacao de seus produtos.
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muito contribuirá Para a elucidacao das gaPs-
tOes quo todos nos propomos e que visam, em
Ultima análise, a grandeza de Minas Gerais
e do Brasil.

Tern a palavra o Dr. Fernando AntOnio
oquete Reis.

Minérlo de Ferro	 Novos Processos de Re-
ducão Direta - Jmplantacao do Novas Indás-

trias Sideruirgicas

O DR. FERNANDO ROQIJETE REIS --
ExnlO. Sr. Presidente da Assembléia Legis-
lativa do Minas Gerais, Deputado João Ferraz:
FxmO. Sr. Dr. Luis Verano, DD. Profejto
,funicipal de Bela Horizonte; Exmo. Sr Dc-
putado Carlos Eloy, DD. Presidente do Dire-
tório Regional da ARENA; Exmo. Sr. Depu-
tado Jorge Ferraz, DD. Presidente do Dire-
tório Regional do MDB; Exmos. Srs. Secretá-
rios de Estado da IndUstria, Comércjo e To-
rismo, Fazenda e Planejamento, Dr. Fernan-
do Fagundes Neto e Dr. JoOo Camilo Pena;
Exmo. Sr. Dr. Paulo Camil,9 Pena; Exmo.
Sr. Dr. Ademar do Carvaiho Barbosa, repro-
sentante do Presidente (la USIMINAS; Exmo.
Sr. Deputado Ltcio de Souza Cruz, l.°-Se-
cretário da Assembléia Legislativa; Exmos.
Srs. Presidentes (10 Banco de Desenvolvjmen
to de Minas Gerais, do Banco do Estado do
Minas Gerais, da CEMIG e da AçOMJNAS;
rneus colegas da Companhja Vale do Rio
Doce; inclusive diretores do nossas subsidj-
arias sediadas em Belo Horizonte, quais sejam
a Celulose Nipo-Brasjlejra CENIBRA,
Florestas Rio Doce S.A. e Mineracao Vale do
ParanaIba - VALEP; Srs. Deputados mj-
nhas senhoras e moos senhores.

Cumpre-me, inicialrnente agradecer o
convite que me foj formulado pelo dirigente
deste S'mpósio Nacional de Siderurgia e, parti-
cularmente, as palavras (Ic afeto e generosj-ilade do Presjdente (lesta Casa.

Coube-me, neste Simpósio, falar sobre a
tema que so con000tra em minérjo de feii-o,
reducao direta e siderurgia.

Para muitos, constjtuj paradoxo ter aBrasil, e nomeadarnente Minas Gerais, imen-
sas reservas ferrjferas e TIOO ser potêncja Si-derOrgica.

Esse racjocjnjo quo emerge do passad'i,forrnouse corn 0 famoso Congresso Geologicde Estocolmo em 1910,	
n

quando o mundo to-mou conheci
,
rnento do quadrjláteo ferrifero,e mais so acentuou corn a polêmica da ItabjraIron.

Resjstind0 aos anos, a aspiracao bra-
Sileira é atendida nias fl O a minejra, corn a
IflStalacao do Volta Redonda. Tampouco so
eontenta esta ultima corn a USIMINAS, no
final dos anos 50.
- Do ponto do vista politico e social, nã'
Sao apeflas os mineiros a reclamar a siderur-gia. Praticamente nao ha Estado, em nossa
Pederacao cujas liderancas so esquecam diirelvlfldicacao atribuindoso, geralmente a in-
(lustria do ago urn papel estrategico quo eta
efetivarnente não tern, confornie dernonstraiii

inequivocamente, as histórjas econômjcas da
velha provincja fiuminense, depois da CSN, e
sobretudo a crônjca mineira, depois da Bet-
go, ACESfl'A, Mannesmann USIMINAS, em
procosso quo já conta 50 ano.

Nio é osse o enfoque correto do probie-
ma, portanto Que não e a existêncja de mi-
nério de ferro condicão sine qua non Para a
producão do aço mostra-nos, mais que nm-
guérn, o Japão.

Que nOO é a producão do ago, mas sim
O seu consumo, a sua transformacao em equi-
pamentos, artefatos e construcoes, a razão de
ser do desenvolvjmento mostra-nos, entre
outros, o exemplo de São Paulo.

A decisão do investir em siderurgia, hoje
como onteni, e a viabjildade oconOmica do
faze-lo dependem do fatores vários, desta-
cando-se, entretanto a capacidade de reunir
Os iflSulflo5 a custos adoquados, a de captar
000ursos financejoos compativeis, a de tor a
mao tecnologja e rocursos humanos, a do
vendê-lo competjflvamente ao mercado.

Nao se perca de vista quo, ao longo do
tempo, alteram-se as dados da equaçSo: ora
são supernavjos, Para reduzir custos de trans-
Porte maritimo; ora, novos processos teeno-
lógicos, aprovejtando minérios pobres, atr,i-
yes de concentracao, ou rosiduos, via sinte-
rizaçOo; ora, os progressos so fazem na meta-
lurgia mesma, quo salta do Bessemer e 'lo
Siemens-Martin Para a LD, ou do lingota-Inento Para a fundiçao continua.

Nesse complexo quadro da evolucão i-
(lerlIrgica, o ferro, quo é realmente a
insun10 inSUbStituivel, ocupa lugar sedundá-
rio, porque é abundantjssirno e, logo, de baixopreço.

1)0 fato so exarnjnamos os 10 ou os 20
paIses lIderes em aco, sO urn de fato não
(oflta corn sua próprja foote interna do ferro:
o Japao.

Outros, quo não tern ferro suficiente on
de boa qualidade buscaram assegurar seu
suprjrncnto pela presença do suas ernprosas
em minas do outras nacOos. Antes, faziarn-
-no polo regime das "minas cativas", verda-
(leiros casos do extraterritorialidade Mais
recentemento polo caminho do joint venture.
Seja coma for, o abastecjmento de ferro

não foi, c certarriente não sorá, cmpecjlho 
aO

desenvolyjrnento sidorOrgico, quor pela gran-
(leza das corrontes comercjajs ostabolecidas,
quor pelos precos, reflexos de sua abundâncja.

A falta ou o alto dusto dos redutores, a
escassez de recursos financeiros, elevados
custos de distribuicao, indisponjbjljdade de
tecnobogia, esses, sim, são fatores lirni-
tativos.

0 rninérjo de ferro, natural ou benefi-
ciado, este se oferece a razao de 400 milhOes
do toneladas/ano so no charnado "mercado
transoceãnjco" em volumes que tern sido sis-
tematicamente superiores a demanda, dal
advindo a caracterjstjca dos seus preços:
Poucas oscilaçoes, tendêncja a estabjlidade
nominal, quo passa a mostrar-se (lecrescente

A poiltica do Governo Federal em relação
a Minas Gerais é a seguinte: elevacão da par-
ticipacão percentUal do Estado de Minas Ge-
rais de 40% Para 5317c na producão siderñr-
gica nacional através de decisivo apoio da
União, principaimente no que se refere a ex-
pansão da USIMINAS e a implantacãO dos
projetos AcOMINAS e Mendes Junior.

DOS DEBATES

No curso dos debates, o Exmo. Sr. Mi-
nistro da Indñstria e Comércio, assessorado,
em alguns momentos, pelo Presidente da CSN
e pelo Secretârio Executivo do CONSIDER,
respondendo a aigumas das muitas perguntas
que foram encarninhadas w5 orientador, Se-
cretário de Estado da Indüstria, Comércio e
Turismo, acrescentoU o seguinte:

- A AçOMINAS em 1984 será uma usina do
Porte da CSN - II na mesma época.

A CSN I, em Volta Redonda, so tern
condicOes de chegar a produzir 4,6 mi-
lhöes do toneladas anuais, enquanto que a
USIMINAS, em Ipatinga, poderá atingir
urn máxirno de 6 a 8 miihöes de tneladas
anuaiS.

Os projetos AçOMINAS e MENDES Ji-
NIOR se complementarn, não havendo in-
compatibilidade entre ambos. Atualmen-
te, o Governo Federal está promovendo
estudos Para determinar o nivel ideal do
complementaridade, de forma a agilizar a
implantacão desses projetos.

O projeto AOMINAS, corn 1,5 rnilhão de
toneladas anuais iniciais, é urn projeto de
grande porte Para as condicöes brasileiras
O CONSIDER julga quc urn projeto corn
1 milhão do toneladas anuais é de grande
Porte Para o Brasil.

A Resolução n.° 31, do CONSIDER, quan-
to ao setor de bens de capital Para a si-
derurgia, estabelcce, Para as projetos em
implantacão ate 1980, urn piano no sen-
tido de cornpatibiiizar a producão nacional
corn a importacSo de equipamentos e de
assistência. 0 objetivo al é evitar urn
atraso no PSN. A partir de 1980, pro-
curar-se-á a maxima nacionalizacão pos-
sivel desses equipamentos, dando enfo-
que ao desenvolvimento da engenharia na-
cioflal.

- 0 projeto AçOMINAS esta em fase final de
elaboracão, devendo ser apresentado den-
tro do prazo que o CONSIDER fixou, se-
gundo declaracão do Exmo. Sr. Secretâ.
rio de Estado da Indüstria, Comércio e
Turismo, Deputado, Fagundes Neto.

no sentido de que aquela empresa ueva
implantar urn projeto siderirgico. Toda.
via, se esta obrigacão ficar demonstrada
estará o Governo Federal no dever d
exigir o seu cumprimento.

- Foi institulda uma cornissão intermiriis.
terial Para estudar o probiema de apart,
de recursos financeiros Para o PSN, os
quais provirão da SIDERBRAS e do BNDE
O Governo Federal considera altamente
prioritário o programa de alocacão de re.
cursos Para a expansão siderürgica nacio.
nal. 0 descumprimentO das metas side.
rñrgicas poderâ ameacar a expansão in-
dustrial do Pals, tal é a prioridade dada
ao PSN.

- Os projetos siderdrgicos situados no iitoral
do Pals são voltados, basicamente, Para a
exportacão. Isto não exclui a hipótese do
engajarnento das usinas voltadas Para a
mercado interno em comprornissoS do
exportacãO.

- 0 CONSIDER tern plena consciência da
vocacão siderdrgica do Estado de Minas
Gerais, não havendo nenhuma preocupacão
em marginalizá-lo dentro do processo do
desenvolvirnento siderdrgiCo nacional.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO
JOAO FERRAZ) - Dando prosseguimento
aos trabaihos do SIMPOSIO SOBRF. 0 DE-
SENVOLVIMENTO SIDERURGICO NACIONAL,
a Presidência vai conceder a palavra ao ilus-
tre conferencista desta reunião.
O Dr. Fernando Antonio Roquete Reis

tern-se destacado na adrninistracão püblica
pelos servicos que vern prestando a Minas
Gerais. Ex-Secretário de Estado da Fazenda,
ocupa, atualmente, a presidência da Cia. Vale
do Rio Doce, onde marca sua gestSo por essa
acão entusiâstica dos homens quo acreditarn
no valor de sua obra e nela pOem tudo de
seu entusiaSmo.
Assim é que o Dr. Fernando Antonio

Roquete Reis, corn seu espIrito renovador,
vem imprimindo a Cia. Vale do Rio Doce uma
nova polItica administrativa, de cunho dma-
mico e reaiista, fazendo essa grande empresa
participar efetivamente - o que não fazia
antes - do processo de desenvolvimento eco-
nômico de nosso Estado.
A adequada aplicacão, na própria forte

das riquezas naturais, dos recursos deia aufe-
ridos tern sido urna das notas predominant
de sua atuacão a frente da Cia. Vale do Rio
Doce, atendendo, assim, a justa e antiga rel-
vindicacão dos mineiros.
Corn essa nova fiiosofia, concentrando

em nosso Estado os seus recursos, a Cia.
Vale do Rio Doce vem-se fortalecendo em sua
origern mesma e se lanca no futuro como ama
das empresas nas quais todos depositafl0S
nossas esperancas de que venharn a integrar
-Se no projeto da AçOMINAS.
0 Dr. Fernando AntOnio Roquete Re's

impôs-se pela iucidez de sua inteligenCia e
peia solidez dos conhecimentOS em sua area
de atuacão. Sua palestra, estarnos certoS, em

- 0 Governo Federal já oficializou corn o
Banco do Brasil os entendimentos neces-
sários Para que a SIDERBRAS assuma a
controie acionario da ACESITA.

- 0 Ministro da Indástria e Cornércio des-
conhece a existéncia de urn compromiSSo
firmado entre a MBR e a Governo Federal,
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se nos lembrarmOS de que, sendo o US$ a
medida, seu poder aquisitivO é hoje menos cia
metade do que foi ha 20 anos.
No que toca aos redutores, muito parc-

cida foi a situacão mundiaL ate a crise do
petróleo, em novembro de 1973.
Tanto o petróleo como o carvão, abun-

dantes, eram vendidos a precos baixos. Não
e o mesmo que o ferro, todavia. Se este
comparece a uma centena de paises, os ml-
nerais combustiveiS tern suas fontes pouco
dispersas.
No caso do carvão, detêrn os EUA cerca

(Ic 2/3 das reservas mundiais, e depois dde
vêm URSS. Canada, Australia, Polônia e a
rcgião (10 Ruhr.
No petrólco, além do Oriente Mé(lio, pOfl-

tificam de novo EUA e URSS, mas tambérn
Venezuela,Trinidad-Tobago, Libia. 0 ba-
lanco mundial cicmonstra quc as necessidacies
(la Europa. (Ia ordem de 13 bilhöes de harriS/
ano, são atendidas pela producão do Oriente
Médio, de similar magnitude. EUA e URSS,
grafl(lc produtores, SaO igualmcntc grandes

consurnidores.
Bestava a energia hidroelétriCa, jã que a

nuclear ainda cstã em seus primeiroS paSSOS;
A eletrossiderurgia foi condenada pelos bai-
xos preçOs do carvão e do petróleo e agora
é vãlida onde persistein significativos recur-
SOS hIdricos inaproveitados, como ê o caso do
Brasil, curnprin(IO não esqueCer que a dc-
tricidade não dispenSa de t9dO Ulfl eIcIfleflI()

carhonifero.
Além dos insUfliOS. o fator maiS irnpoitafl-

te da polItica sidertirgica mundial são Os

transporteS.
Foi a conjugacão (IC supergrancicir0, N-

duzindo fretes marItimos corn progressos
tccnoltigicos atuando sobre Os rendimentoS
quantitativos on seja, reduzindo a relaciio
fIsica insumos/produtos, que permitiu o sen-
sacional salto japonês no pós-guerra.

No caso brasileiro, anote-se que, a par
das deficiênciaS qualitativas, nosso carvão esI
longe de nosso minério de ferro. A medid
que cresce o consurno brasileiro de ago, con
centrando-se, como quase tudo o mais, err
São Paulo, passou a ser decisivo o papel cl
rede viária e de seus fretes.

As decisöes locacionais na indtistria si
dertirgiCa nos tiltimos 20 an,s orientararn-3
para o objetivo de minirnizar o custo CIF do
produtos sideriirgicos no mercado, 0 que na
é original nem especlfico, mas, no caso, Si
nificou aproximar a sjclerurgia do seu mel
ca(lo, tanto quanto o permitisse o subsidi
aos transportadoreS de minérios.
Haveria outra solugao, raeional das en

presas, senão essa?
A resposta, infelizrneflte, e não. Mai

tidos os parãrnetroS enunciados - subsid
ao transporte de rnatérias-Primas, consurt
de ago forternente concentrado	 a S01119
locacional correta tern sido aproximar a i
dtistria siderürgiCa do seu mercado. A loft
prazo, e a rnenos que se alterem os dois i

feridos parâmetroS, a indñstria siderñrgica
se acercarã cada vez mais de São Paulo, a
menos que haja decisöeS politicas em con-
trário.
Urna das maneiras de superar tais obs-

tãculos é, permitam-me, a que se adotou no
Governo Rordon Pacheco, cuja gestão, Ira
espécie, pautou-se por aumentqr 0 consUme
estadual de ago. Alguns entusiaStaS alegam
que a producão de ago é sinônimO de desen-
volvirncntO. Ledo engano. 0 consurno de
ago bruto, a sua trarisforrnacão cm torres,
pontes rolantes, estruturaS, naiOS oU compor-
tas, carros on refrigeradores, o seu consurno,
repito, é in(licador de tiesenvolvirnento
Noventa por cento da producao sidertir-

gica de Minas Gerais eram e ainda são
didos cm outros Estados.
Os vagOes que levam minCrio dc ferro aos

consurnidores do litoral, cobrando fretes sub-
vencionados, sobcm vazioS, como vazios su-
biam Os (laCVRD, ate que o carvão para a
UTSIMINAS ocupou urna parte deles.
Vazios suhirão, portanto, os trens oa

('hamada Ferrovia do Aco, que, na sua pri-
meira etapa, so chega a Volta Redonda, ao
paSso quc a linha centro da RFF, reinodetada,
servira Sepctiba, on seja, a exportacãO.
Vale tlizcr que, enquanto so tinha mi-

nCrio, inas não tinha carvão nem mercado,
Minas Gerais per(lia oportunidades de pro-
(luzir aco.
Ainda hem que o surto de desenvolvimefl-

to industrial iniciado no periodo 1971/1974,
aliado ao sancamento financeiro. permite ao
OOSSO Estado afirmar-se não por força de
Lim, tlecisão politica, mas por rtecisoes cia-
1)resariais, lOgicas, frias, como são aquelas
relacionadas corn os projetos Mendes Jñnior,
cm Juiz (IC Fora, Korf, em Costa Lacerda,
bent Como corn a expansão da USIMINAS,
ACESITA, etc.
Urn novo fator se insere agora nesse qua-

dro. E a reducao direta.
Conheei(la de longa data, a RD ressurgill,

rccentemcnte, por (lois motivoS - a alta do
pctróleo, que puxou os precos do carvão m-
taitirgico, cuja oferta, jã se viu, é mais Con-
centrada ainda que a do óleo; - as mO-
teis perda s de gas natural pelos produiorcs
de petróleo, e qualquer perda de combustl

-	 vel on redutor, em geral.

C	 Poupar energia passou a ser a palavra d
S ordern.

No caso do Brasil, onde nSo estão cm
, cxploraçäo, por ora, as fontes de gas na-
tural -- que, (IC resto, situalu-se na costa -
a RD fez-se processo de alta economicidauc,
ao conciliar o aproveitarncflto ñtil de gases

- rcsi(Iuais, como os de coqueria, corn a metal'
zação dos insumos, que reduz o consumo de
coque por tonelada de gusa.

io As experiências em curso demonstram qUC,
10 ao se introduzirem 20% de pr6redUZid0S 
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lo ferro-esponja na carga rnetálica do altofOrhbo
n- reduz-se em 20% - vale dizer, de 0.5 patS
go 0,4 - o coke rate, que é a relacão uisica entre

e-	 o redutor e o gusa.

A precos de hoje, essa reduçao no coke
rate significa urna economia de cerca de
Cr$ 80,00, tonelada de gusa, parcialrnente di-
Minuida pelo maior preço do pré-redUzldD
em relacão ao minerlo natural OU a pelota.
IsSo quer dizer que os niveis de preço de pr6
reduzid05, pellets e minérios naturais devern
guardar certa proporcionalidade, fora da qual
a economia de redutor é anulada pelo rnaior
ctiStO da carga metálica e, portanto, do gusa.
Se assim não for, de pouco valerá alirnentar
de pré-reduzidos, corn 92% de metalizacao,
a carga dos altos-fornos.

fuitas empresas, instituiçOes de pesquisa
e téCflicos estão PreSenternente engajados em
estudos de processos de redução direta. Corn-
binam-Se fontes várias (Ic energia, corno gases
residuais, gaseificaçOo de óleos pesados, gas
natural. Alterna-se a forma mesma do dc-
mento ferrIfero a ser metalizado, usando-s
o minério in natura C o pellet óxido.

No atual estOgio de conhecimentos, qua-
tro proccssOs disputarn a preferência dos si-
derurgistaS, quais sejarn 0 Midrez, o Armco,
o Hylsa e o Purofer, para não falar cia ex-
periência pioneira da Acos Finos Piratini,
que usa como redutor o carvOo não coqueifi-
tável sulino.

Dos quatro processos acirna designados,
o Brasil já conta corn experiência industrial
no caso Hylsa, de origem mexicana, a partir
de gas natural, adotado pela USIBA, na Bahia.
0 processo Purofer, de origem alemS

(Thyssen), serã utilizado na COSIGUA, ao
passo que or Midrex está nas cogitacoes cia
USIMINAS, em seu acordo tecnologico corn o
Grupo Korf, que lhe detérn a patente.

Toda a estratégia tecnológjca e, ao firn,
obter-se urn pré-reduzjdo de alta rnetaljzacao
corn menor custo, o que depende dos preços
do elemento ferrlfero, do processo em si e
do redutor. 0 certo é que pré-reduzjdos
de baixo preço dirninuem o dusto de gusa
e, portanto, o de ago, na medida em que
econornizam o insumo mais dispendjoso cia
siderurgja, que é o carvão rnetalürgico.

Assim, parece óbvio afirrnar que o redu-
br majs barato e o gas residual, Se sobrante
no balanco térmjco da usina: seu custo é,
Ilesse caso, nub.

A evoluçao siderirgica brasjlejra, con-siderando que o Pals ainda nao descobriu ja-
Zidas de carvSo coquejfjcávei de qualidadeequantidade compatIveis nSo pode maisIgnorar a reducao direta e nan o está fazendo,
C01110 provarn as experjêncjas de USIBA, daCOSIGUA e da PIRATJNJ.

Em Minas, entretanto, so a Usina Inten-
dente Câmara desfechou medidas nesse Sen-
tido. Mas é de registrar que a Mannesmann,Por ClFCUnstândias que Ihe são muito pecu-hares, está trabaihando a ftindo em soluçaoque aproveita gases de baixos-foruos elétri-dOS,	

vegetal.nos quais o redutor é carvão
Tais gases, evidenternente residuais seriam,apos reform ados utilizados em reducao di-reta Observe-Se a caracterjstjca "nacional"
da energia desse processo: hidroeletricidade

e carvão vegetal gerando gases que atuarn na
RD, sern qualquer gasto ern divisas.

Em resumo, as radicais rnudanças do
quadro mundial despejam implicaçOes sobre
o Brasil e sobre a siderurgia. Ao contra-
rio do que se pensava ha apenas dois on três
anos, nossa expansão no setor deve condL
cionar-se a:

- pouca viabilidade de usinas volta-
das para a exportacOo, em virtude da alta
de nossos custos diretos de producSo;

2.- abandono da idéia de projetos tipo
"mamute", devido, entre outros fatores, a
dificuldade de bevantarnento de recursos finan-
ceiros;

3.- ênfase da engenharia na reducOo de
custos, quer mediante rigorosa seleçao de
processos, quer pela otimizacão locacional.

Desdobrando tais conceitos, cumpre del-
xar nqui consignado que de forma algurna a
Cia. Vale do Rio Doce objeta projetos que se
arrnararn sob a tônica da exportacao, corno e
entre outros, o caso da Cia. Sidertirgica de
TubarSo. Nesse ernpreendimento, que conta
corn a participacão simbólica da CVRD, hO
dois consumiclores estrangei-os, comprome-
tidos a comprar os serniprodmitos cia usina, a
qua!, corn isso, adquire viabiliclade.

Não se pode perder de vista que a ecbosão
mundial de elarnores soeiais em favor cia
ecobogia faz corn que, a bongo prazo, des-
loque-se para os palses em desenvolvirnento a
producão de ago bruto, competindo então as
econornjas mais desenvolvidas as fases "Ifin-
pas" do processo. Tal deslocarnento foi afe-
tado, a curto prazo, pela brutal elevacão dos
preços dos redutores e por outras conotaçOes,
sobretudo na ordem financeira, dos movi-
mentos da OPEP.

Por outro lado, os projetos de dirnensOes
megatericas, como se anunciava antes, basea-
yarn-se antes de tudo em não-comproyadas
econornias de escala. Além das variaveis fi-
nanceiras, que invalidarn solucOes desse porte,
bA que consider-ar a ênfase que atualmente é
dada a aspectos sociais e urbanjsticos cia in-
dustrializacao, desaconsebhando dlaramente,
a construção de "superusinas", que envolverri
alguns rnilhares de empregados e dependentes
e engendram complexos problernas de ad-
ministracao, obnubibados no passado recente.

Finalmente, o terceiro conceito, que nos
pOe a questOo de reduzir custos, representa
alternativa a sobucOo que irnperou ate re-
centemente, qual seja a de buscar reduzi-los via
economias de escaba. Era urn enfoque ex-
cessivarnente tecnobógico que, corno se mos-
trou, descurava a Otica adrninistrativa e de
controbe.

Hoje, a reducOo de custos ha que ser
tentada por soluçoes tecnolOgicas novas -
como a reducão direta e o lingotarnento con-
tlnuo, por exernplo - e por definicOes boca-
cionais tornadas sem ernoçOo nern passiona-
lidade, onde a equacão a ser resolvida é rni-
nimizar o somatOrio do custo de reunir as
rnatérias-prjmas e do custo de despachar o
ago aos compradores.
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Observe-se que urn projeto siderürgico,
por major que seja, nao modifica a geografia
do mercado. Repita-se, correndo o risco da
redundância, a lição da experiência de Volta
Redonda.
Assim, uma boa estratégia de desenvolvi

mento é estimular o consumo de ago, on seja,
a criacão de indüstrias de transforrnacao dde,
e abastecer esse parque manufatureiro corn o
ago produzido a baixos custos.

Tentar o contrário pode ser uma tâtica
politicarnente mais frutifera, dado o appeal
que tern a siderurgia em certas culturas, como,
e especialmente, a mineira. Mas, sern icr
mercaclo Para esse ago, o mais provavel e que
ele vá abastecer outros parques e, portanto,
impulsionar o desenvolvimento de outras le-
giOes, onde o dito ago se transmuda em au-
tornóveiS, pontes rolantes, torres, comportas,
geladeiras on navios.
Na minha posicão de analista e obser-

vador, e também de protagonista, entendo que
Minas Gerais seguiu o caminho economica-
mente mais saudável de formar urn parque
consumidor de ago, Para isso comprometen-
do parcelas vultosas de seus recursos, e, de-
pois de faze-b, pode e deve enveredar pela
producão de ago, que nao ira apenas Para
outros mercados e que, em ficando aqui, pos-
sibilitará a minirnizacéo do custo de distri-
buiciio do produto.

Ao finalizar, quero deixar indicado que
muitos outros importantes fatores da pro-
bleinética siderñrgica deixaram de ser citadus,
on so o foram de passagem.

A questão do subsIdio de fretes a maté-
rias-primas, por exemplo, é bastante Para
todo urn simpósio. A cornpressão dos pre-
ços de venda dos produtos sideruirgicos, en-
curtando a rentabilidade das empresas, é ou-
tra conferência. 0 custo dos empréstimos,
sob o regime da correcão monetária, merece
pelo menos uma reunião especial.

Sem embargo disse, creio ter transmitido
a este plenário os pontos de vista da empresa
que tenho a honra de presidir e que, por ser a
major do mundo em seu campo de atividades,
está obrigada a acompanhar dia-a-dia da
evolução siderñrgica.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - A Presidência concede a pala-
yra ao Dr. Manoel Moacélio Mendes, Presi-
dente da AOMINAS e orientador dos debates
desta reunião.

O SR. ORIENTADOR (DR. MANOEL
MOACELIO MENDES) - flustre conferencista,
Dr. Fernando Roquete Reis, embora comb
coordenador, não me contenho em expressar
o meu entusiasmo por ter ouvido a admirável
conferência de V. Exa. Meus parabéns.

Srs. Conferencistas, Srs. Deputados e
senhores participantes deste Simpósio, a mim
foi dada a tarefa de orientador dos debates
desta conferência. Cabe-me, portanto, con-
duzir os debates em tomb do tema exposto
pelo c'nferencista, Dr. Fernando Roquete

Reis, ilustre Presidente da Cia. Vale do iRio
Doce.
0 tema em questão, ricarnente abordado

pelo ilustre conferencista, é urn assunto atual
e palpitante, ainda mais tendo-se a
dade de esciarecer muitas de nossas dávidas
corn o ilustre Presidente da Vale, empresa qMe
hoje é responsâvel por uma ponderável par-
cela da economia nacional, corn sua ja conhe.
cida agressividade desenvolvimentista, Corn a
sua atual polItica de diversificacão de ati.
vidades e de enobrecimento dos minérios de
ferro. Tudo isso, juntando-se a sua politica
de integracão regional através da expansAa
da sua rede ferroviária, faz corn que despe
urn relevante interesse por parte de todos os
participantes deste Simpósio.

I
Debates

O SR. ORIENTADOR (DR. MANOEL
MOACELTO MENDES) - Em nossa prirnejra
reunião deste Sirnpósio, ficararn estabelecj.
(las as seguintes regras relativas aos debates:
as perguntas devem ser encaminhadas por
cscrito ao orientador, através das recepcionis.
tas, e procurar-se-ã dar, pelo menos, uni
op,ortunidade ao major niimero de interes.
sados.
Inicialmente, daremos a palavra ao nobre

Deputado Nilson Gontijo.

O SR. DEPUTADO NILSON GONTIJO -
Sr. Presidente, Srs. Deputados, demais auto-
ridades, interessados presentes a este SimpO-
sio, Dr. Fernando Roquete Reis, conferen-
cjsta ilustre e Presidente da Cia. Vale do Rio
Doce: a bancada do Movimento Democrãti-
Co Brasileiro incurnbiu-me de trazer a V. Exa.
algumas perguntas, e peco a V. Exa., como
preliminar, que receba c,rno dernonstracão
de urn grande arnor a Minas Gerais, no major
interesse da defesa da economia de Minas e
Para major esciarecimento do povo mineiro,
as perguntas que vamos formular. V. Exa.,
brilhante em todos os cargos que ocupa,
dirige agora a Cia. Vale do Rio Doce e ha
de compreender que a nós, mineiros, brast-
leis-os, curnpre colocar bern alto o interesse da
economia mineira. E assim que deseiam
que V. Exa. compreenda o sentido de nosSas
perguntas.

Encaminharemos a Mesa as seguinteS per,
guntas:

1 - Podera V. Exa. dar urna respOstS
tranqilila sobre os motivos pelos quais a Cia.
Vale do Rio Doce, ate a presente data, n°°
transferiu sua sede administrativa Para 0
tado de Minas Gerais? Sao razöes de ordeS
politica? São razOes de ordem financeira 

Oil

econômica? V. Exa. apontaria outras raZO
Para a não-transferéncia, razöes que PO
riam convencer on tranqüilizar a quantoS re
clamam a medida?
2 - A Cia. Vale do Rio Doce tern

prido Para corn o Estado de Minas Gerais
dos os compromissos constantes do sea
tatuto?

3 Quantas C quais subsidjárjas da Ci
Vale do Rio Doce estão instaladas fora d:
froflteis do Estado de Minas Gerais? Quanta
e quais subsidiárias da Cia. Vale do Rio Do
estao instaladas em território mineiro?

4 - V. Exa., quando Secretárjo da F,
zenda de Minas Gerais, fazia coro corn c
rnineiros contra a espoliacao sofrida por Al
nas Gerais quanto ao subsIdio usufrujdo pci
CVRD, de 1,5% do valor do Irnposto Unico
Este subsidio subtraIdo dos cofres do Estad
0j justificado em urna época em que a ex
portacão de rninério, devido aos custos inter
nos, tornava-se gravosa. Hoje, a CVRD fa
tura quaSe 4 bilhöes de cruzeiros: apresent
urn lucro lIquido de 1,25 bilhöes de cruzeito
e continua corn 0 mesmo procedimento corn
relacão ao Estado, investindo muitas veze'
fora de Minas Gerais parte deste lucro, lucrc
este que contém uma boa parcela (da ordein
de 200 milhOes de cruzeiros) que deveria
ser carreada Para Os cofres do Estado comb
jrnposto. Perguntamos Se V. Exa. continua
corn a mesma opinião, reivindicando Para
Minas Gerais esse imposto que é nosso par
direito c por necessidade.

5 - Ainda sobre a espoliacao sofrida par
Minas no setor minero.siderurgico lembra-
mos que a COSIPA e a CSN apresentam lucro
liquido da ordern de 687 rnilhöes de cruzeiros,
e que cerca de 65% deste lucro, isto e, da
ordem de 400 rnilhOes, é fictjcio e repre-
senta subsidio dado pelo Governo Federal
através dos fretes especjais Para minérios
Estes subsidjos representam reinversöes dessas
empresas nos Estados do Rio e São Paulo.

Por outro lado, a USIMINAS, corn urn
rendjrnento industrial bern superior ao da
COSIPA e CSN, so apresenta lucro da ordem de
172 mjlhöes pois seas produtos acabados, peio
contrário, em vez de subsidios, pagam fretes
acima do custo real. A CRVD, através do
sisterna de transporte, onera a USIMINAS
transferjndo Para 

Si pane do lucro desta side-'rürgic mineira lucro este que seria rein-vestjdo em Minas pela USIMINAS e está Sendoem parte levado Para fora do Estado pelaCVRD. Para justificar esta afirmativa, basta
lembrar que o custo FOB do rninério daCVRD vendido a U
que o	 SIMINAS é rnuit majorcusto FOB de qualquer outra minera-dora, 'flC1ujfl0 MBR. Ainda mais, a Estrada
de Ferro VitOria - Minas se nega a transportarminenjo de outros fornecedores Para a USI-
MINAS, como os da Jangada e BarretjnhaSao quase 100 Mil toneladas por mês que sãoOfleradas pelo daro transporte rodoviárjo ealnd0 Paralelamentequan0	 a linha da EFVM. Ate

esses fatos continuarão a ocorrer?
Sr. PreSidente, preocupamnos muitoatos acima	 is

uoara	 poi5 flOSSOS filhos nao nos per-o se assistirmos passivamente a espoli.Vao Contra Mirias, no setor rninerosjderurgico
que Setores do G overno Federal vêm Perpe-
rand0 através 

da Rede Ferroviárjda propnia cvI	 a Federal e

or o	
Espoljaçao esta mais odiosaque a levada a efejf no passado por Portugal,

Ouro das Minas Gerais.
fe Sr. Presjdeflte Srs. Deputados, Sr. Con-rencista P

erdoemme ser incisj0 nas per-

guntas. Cumpro urn dever ao qual não me
Posso furtar. Quero, no dia em que terminar
o men mandato, estar tranquilo corn minim
conscjêncja

V. Exa., comb homem pUblico do meihor
quilate, cornpreenderá bern o sentido destasperguntas, pois sei que e urn homern que quer
servir a sua Pátria e ao seu Estado.

•	
0 SR. FERNANDO ROQUETE REIS

0 
Nobre Deputado Nilson Gontijo, as perguntas
que V. Exa. faz, em nome da bancada 'lo
MDB, suscitam alguns temas que nao são exa-
tamente siderürgjcos, mas aos quais de fur-
ma algurna eu me furtaria a responder.

Das minhas anotacoes do seu questiona-rio, eu destacaria, talvez, urn grupo de pergun-
tas, que poderia charnar de problemas ad-ministrativos, e uris segundo grupo, de pro-
blernas fiscais, e tentaria responder a elas en-globadamente.

A CVRD não transfeiju sua sede Para Mi-
nas Gerais pm- varios rnotivos. 0 primeiro
deles é que ela, apesar de ter no seu estatuto
original sua sede em Itabira, instabou-se no
Rio, criarido, Iaços que tor-
nam onerosa, iniltil e desnecesséria uma trans-
ferência de sede, que apenas traria o sacii-
ficio a cerca de 2 mil familias de ernpregados
que residern na cidade do Rio de Janeiro.

Os estatutos posterjorrnente elimjnaram
a conclicão da sede em Itabira. Quanto acs
compromjssos estatutários, se bern me lemhio,
o compromisso estatutário original de 1942 re-
feria-se a uma reinversão em urn fundo de
meihoramentos da parte que sobrasse dos
lucros após a distnibuiçao dos dividends
Esse dispositjvo também foi revogado hA mui-
tos anos. Alas, não obstante, na atual gestão
e corn o apojo do Sr. Ministro das Minas e
Energia, nOs demos ao antigo Fundo de Me-
Ihoramento e Desenvolvimento da Zona do
Rio Doce o tratarnento que jarnais teve em
toda a história da Companhia, elevando sua
dotacao, no exercicjo corrente, Para 100 ml-
lhöes de cruzeiros, que se podem comparar
corn 5 milhOes de cruzejros em 1974, on 4
milhOes de cruzejros em 1973, on seja, urna
elevacão de 1.111%.

Posteriormente a essa vultosa dotaçao em
favor dos Estados de Minas Gerais e do Es-
pinto Santo, obtivemos do Sr. Ministro das
Minas e Energia ama modificacSo estatutánja
que torna o fundo de caráter rotativo, além
de alterarmos a sua denominacao Para a 

Re-serva de Desenvolvimento do Rio Doce. 0
fato de ser rotativo significa que os empi-Cs-
timos conceijidos em anos anterjores refor.
cam o fundo na medida em que são resgataclas
peios mutuários, multipljcado portanto, as
dotacoes anuais do fundo, ou meihor, da se-
serva.

Quanto as subsidjérias ens Minas e fora
de Minas, mencionej que nOs ja temos três
corn atividade total, ou quase total, no Estado
de Minas, que são: as Florestas do Rio Doce,
a Mineracao Vale do Paranaiba - VALEP e
a Celubose Nipo-Brasjlejra - CENIBRA A
men ver, nSo faz sentido que uma subsidjania
da Cia. Vale do Rio Doce, destjnada a 

ex-



plorar jazidas de bauxita no rio Trombetas, no
Pará, tenha sua sede em outro lugar que não
seja o próprio Estado do Path, por exernplo.
No que toca aos problemas de ordem fis-

cal, o MDB pergunta qual a atitude da Cia.
Vale do Rio Doce a respeito de urna pro-
posicSo que vern ser de autoria do Sr. Depu-
tado Ldcio de Souza Cruz, a respeito da re-
tenção de incentivos fiscais do Imposto de
Renda das empresas de mineração Para rein-
versSo nos Estados onde estSo situadas as
jazidas. Tal idéia nós tambérn ternos dis-
cutido corn o Secretário do Planejarnento, e
essa idéia conta corn a nossa meihor boa
vontade.
Finairnente, no que concerne ao Irnposto

1.Tnico sobre Minério no Pals, peco licença Para
dizer que o MDB nao está muito atualizado
em matéria dc informacSO, pois esse imposto
foi acrescido, no Governo Geisel, nurna base,
por toneladas, de 250%, em pouco mais de
urn ano e meio. Portanto, o imposto deixou
de ser uma contribuicão jrrisória, e posso di-
zer, sern ferir nenhum segredo cornercial da
companhia, que, em marco de 1974, o Tm-
posto estava misturado na rubrica OUTRO,
nas nossas demonstracSes de custos, e hole
já merece um lugar especIfico, IUM, nas no;sa3
dernonstracSes financeiras. Portanto, deixou
de ser uma contrihuicSo irrisória, ernbora cu
não veja a contribuicSo tributária como a
iinica reparacSo que a Cia. Vale do Rio Doct
deve a Minas, e acho que ta!vez cia seja de
fato a menos importante, ja que estamos in-
vestindo em várias atividades em Minas Ge-
rais, numa cifra equivalente a 2 bilhSes de
dó!ares, eng!ohando projetos de mineração,
concentracSo, beneficiamento, transporlea,
florestas, fosfato e titãnio, enfim, uma série de
projetos que são da nossa iniciativa.
Considero mais importantes esses invest!-

mentos, que são mais produtivos do que nossa
contribuicão aos cofres do erário, que, entre-
tanto, repito, crescerarn de marco de 74 pam
cá em 250% por tonelada, portanto, mais do
que 250%, na medida em que as nossas quan-
tidades, as nossas tonelagens são crescentes.

O SR. ORIENTADOR (DR. NANOEL
MOACELIO MENDES) - Vamos passar a se-
guinte pergunta, cujo conteñdo se assemelha
ao da pergunta feita pelos Srs. Deputados
João Bello e Gerardo Renault: "A presença
da Vale do Rio Doce no esforco da siderurgia
mineira é anscio profundo de nosso Estado,
que permitiu a empr€sa, gracas as suas re-
servas minerais, transformar-se num grande
niIcleo da moderna economia brasi!cira. Co-
mo poderá a Vale participar objetivarncnte
de programa siderdrgico de Minas Gerais?"

0 SR. FERNANDO ROQUETE BETS -
Tenho a impressão de que, na palestra que
acabei de proferir, respondi a esta pergunta,
enfatizando o fato de que, sendo a maior
empresa de rnineracSo do mundo, estarnos
obrigados a acompanhar a evoiuçSo da side-
rurgia do mundo. Na rninha pa!estra estão
indicados alguns rurnos que, na nossa opinião,
se devem seguir, Para a evo!ução siderdrgica
mineira.

O SR. ORIENTADOR (DR. MANOEL
MOACLIO MENDES) - A seguir, ternos
uma pergunta do Sr. Geraldo Ellsio, jornabsia
do Jornal de Minas: "0 senhor enfatizoti a
abundância de ferro; mas, durante aula inau-
gural a urna turma de Engenharia, 0 Pres!.
dente da USININAS disse que teoricamelite
as reservas rnundiais podem-se esgotar em 50
ancs. Esta afirrnacão está publicada em Urn
dos ditirnos ndrneros da revista USIMTNAS.
Estaria o Presidente da USIMINAS enganad,
ou o senhor muito otimista?"

O SR. FERNANDO ROQUETE BETS
Acho que nern urna coisa, nem outra. 0
Presidente da USIMTNAS, se fez essa declara-
ção, é que está pessimista. Scm falar no qua-
drilátero ferrIfero, basta dizer que as re-
servos de minério de ferro em Carajás, no
Sul do Path, são de 17 b'lhôes de tone!adas
e respondem pe!o consumo mundial de pelo
menos 300 anos.

O SR. ORIENTADOR (DR. MANOEL
MOACELTO MENDES) - Pergunta do Sr.
Emanuel Rabelo Jdnior, estudante de Direito
do 3•9 perlodo do Instituto de Ciências Juri-
dicas da Universiclade de Minas Gerais:
"Corn o desenvolvirnento tecnoiógico do

Brasil e corn a riqueza de nossas reservas fer-
riferas, acrc(lita V. Exa. que nosso Pals possa
vir a ser urna grande potência siderñrgica
dentro de urn futuro hem próxirno?"

O SR. FERNANDO ROQUETE REIS -
Esta é outra pergunta a que já respondi na
própria palestra, onde procurei mostrar que
o minério de ferro não é condicão impres-
cindivel Para que urn Pals seja on não urna
potência siderdrgica, citando freqüentemente
o caso do Japão.
NSo sei Se, por coincidência, os grandes

produtores mundiais de minérlo de ferro näo
são grandes potências siderurgicas.

O SR. ORIENTADOR (DR. MANOEL
MOACELTO MENDES) - Pergunta do Si.
Bruno Bafile. do Grupo Internacional de Em-
genharia e Solos Brasil Ltda.

"Ao formular ontern pergunta ao Sr.
Ministro Severo Fagundes Gomes, não houve
interpretacSo, por faiha minha, sobretudO
pela maneira como me expressei. A pergunta
é a seguinte: 0 Brashl produz menos de 8
mi!höes de toneladas de ago. Para atingir a
meta prograrnada pe!o Governo, de 20 milhöes
de toneladas ou mais, é necessário, especial
mente Para acos especiais, recorrer a teciiolO
gia das mais avançadas e recursos financeirOs
que nSo se encontram facilrnente no Brash.
Poderá o ernpresário mineiro procurar esSes
recursos e essas técnicas no exterior? Ern qlie
proporcSo podern ser admitidos os capitals
estrangeimOS e suas tecnologias nas empresas
brasileiras, tratando-se de participacSO achO
nária?"

0 SR. FERNANDO ROQUETE REIS -
Este não é rea!mente urn campo em que ell
possa dizer que entenda alguma coisa. Acb°
que é uma pergunta extremamente cornPle

O SR. FERNANDO ROQUETE BETS -
Men caro Deputaclo Fábio Vasconcellos V.
Exa. ha de convir que uma empresa que se
aba de ser a major do mundo no setor, a
major produtora e exportadora do mundo deminério dc ferro, n5o pode participar dc urn
projeto siderürgico e nSo vender minérjo do
ferro; seria, no minim0 urn desdouro Paranós. Portanto, queremos vender miner!0 deferro Para a ACOMINAS, Para a USIMINAS,Para a BelgoMjnj
0	 e Para todo o mundo.nosso negócio é este. E 

dc que floS ternproporej000clo Os lucros a que fazia referênciaha poucos minutos o ilustre Deputado doMDB, Sr. Nilson Gontijo

Queremos participar, e é claro que, na me-djda em quo quererno5 ser os fornecedoresisso pode afetar as decjsöes Para 
localjzacaodos Projetos siderñrgicos Observase, de urn

modo geral, que as usiflas siderdrgjcas do Bra-
sil nSo se localizarn em funcao do m

jnérjode ferro.	
Poucas delas estSo sobre as mi-nas; rnujto Poucas, realmente	 Isso pode ser

os aos fretes,
expljcado em parte pelos SUbsjdj
que levarn as usinas para longe, na 

medidaem que Os custos dc transportes do mined0de ferro são menos relevante
de outros insurnos	 s que Os custos

 como o carvSo, por cxciii-plo, e, sobretudo, Os de distribujçso dos pro-duto5 siderUrgicos Por uSo se terem 
localj-zado as USjOOS em funcso das reservas de mi-

ner!0 de ferro, particujarmente as do quadrj-latero feri'jf10o meIcado 
interno,mente, é pouco signifjcatj0	 infeljz-
nas vendas dgrande5 empresas (Ic	 as

inclu	 mineraçao brasjjejrassive portanto a Vale do Rio Doce.
"'as, se essa polItic0 de SUbsjdjos aos fre-tes, que evidentemente nSo é matéria de minhaCOfllpetêncja viesse a mudar urn di,, issoSignificaria uma reaproxjmacao dos usinas as

fOflte abastecjmento de minério, sobre[u_do Porque deyjdo aos imperativos da natureza,
as Jazidas de minCrjo de ferro estSo no inte-
rior do Pals, e ternos de receber carvão urn
POuco do Sul do Pals e mujto de outras re-gb05 

do exterior.

Na minha palestra, mencionci o fato dcOs 
vage5 das ferrovias de ago vao subir
OS da linha centro da Rede Ferrovjãriaederal 
VSO subir vazios, e os flOSSOS sO nSo

O SR. FERNANDO ROQUETE BETS - A
Cornpanflj0 Vale do Rio Doce tern colaborado
bastante Para a exportaçao do ferro-gusa so-
lucionando, talvez, urn dos problemas que
enfrentavam os produtores, que era exatarnen
te o problema (to transportes ou da articulaçao
de transportes terrestres e marjtjmos Hoje
embarcamos em flOSSOS terrnjnajs portuãrjosquantjda(j aprecjOvel do gusa, apesar dc asusinas procjutoras nSo estarem situadas na
flossa regiSo de influência 0 problema en-
volvo urna sérje dc outros fatores, inclusive 0(Ic poliljca governamental em Minas Geraisem rnatCrja dc Uso dc carvSo vegetal. Crejo ser

,
esse 0 principal dos problemas do gusa. E ób-vio quo gostarjao5 como brasjlejros de que oBrasil eXport1sse muito mais gusa, e, relatjvaurn potbco menos dc minérjoan (d	 .NSo sdI'lO Sc ha mercado Para o gusa, coinoexist rnercaclo Para o minCrjo

O SR. ORIENTADOR (DR. MANOEL
MOACELIO MENDES) - HO aqui outra 

per-,Iuntado Deputado FObio Vasconcellos, querleixarej Para o final, dada a exi9ujda0 dotempo. Passarci a Icr a pergunta do jorna-'ista (IC 0 Globo, Sr. Marcos Dantas:

"0 Dr. Fernando Roquete Reis poderjaomnecer maioIes (letaihes a respejto do corn-
)lexo carbosiderurgjco que a Cia. Vale do
Uo Doce prctende implantar em Minas? a)
scalas do produçao (coque, pelotas c ferro-
Sponja) b) emprego dos gases (

localizacao,inculacao entre esse projeto e 0 da ACO-[INAS, influência desse complexo sobre o
stante parque siderOrgjc0 mineiro, investjlentos) ."

e muito especifjc0, sobretdo porque se me-
fere a aços especiais, e mal e mal estarnos
conseguindo dizer algurna coisa sobre aço
comurn. 0 que Posso dizer é que talvez esta
pergunta deva ser feita ao Presidente da
ACESITA, que, no Brasil e no Estado, deve
ser dos que mais entendem de aços especlais
Lamento, mas fl5o Posso contrjbujr corn iie-
nhuma resposta.

0 SR. ORIENTADOR (DR. MANOEL
MOACELIO MENDES) - Pergunta do Sr.Deputado Fábio Vasconceilos, da Assembléja
Legislativa de Minas Gerais:

"A participacSo da CVRD no projeto da
A0MINAS implicará que esta influa na lo-
calizaçao da empresa? Esta Participaçso es-
taria condjcjonada ao fornecjmento de mi-nério de ferro pela CVRD A AcOMINAS?"

0 DR. FERNANDO ROQUETE BETS -
Infelizmente, nSo posso responder corn deta-

sobem totalmente vazios porque teos a usr-MINAS como c 	ternos
 de carvão.

Como mineiro, gostaria irnensamente que'iSo houvesse subsIdjos Para 
OS transportesdc matériaprima reconhecendo 
entretanto,que esta e uma filosofja universal dos fer-

rovjas Em todos os pajses do mundo e mes-
mo nos palses do regime socialjsta adota-setradjcjonalrnente esta prática de subvencjonaro transporte do mat6ria-prima, cujo resultado
é o que analjsei na Palestra e estou reiterando agora. Portanto, isto leva as usinas Paralonge do miner!0 de ferro.

0 SR. ORIENTADOR (DR. MANOEL
MOACELIO MENDES) - 0 Sr. Deputado
Fbjo Vasconcellos continua, em sua inda-gaçao: "Sahemos da existêncja de grandes es-to(jues do gusa em flosso Estado. Sabeinos,
também, que, Para Se chegar ao gusa, o mi-
nério sofre uma transformaçao razoSvel corngastos consjderaveis de combustjvejs caros,mSo-deobra etc. Por outro lado, da venda(lesse protiufo é fácj deduzjr urn 

resultadofinanceiro meihor, scm cOrnparaçao
sirnples venda do m	 corn a

.inérjo Pergunto - Porque nSo Se prornove a exportaçso do gusa emmajor eseala? Este cornércio nSo resultaria em
mais divisas Para o Brasil, sobretudo se levar-
mos em conta sua producSo e consequenteinerementqcSo do m50-deobra9"
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O SR. DEPUTADO DALTON CANABRA-
VA - V. Exa. desestimula a criacSo de urn
pOlo siderñrgico em Minas, porque foi esta
a orientação do Governo Rondon Pacheco,
naturalmente orientado por V. Exa., no sen-
tido de dar ênfase a indñstria de transforrna-
cão, não a de producão de ago. Eu estou
querendo aprender. Entendo que V. Exa.,
sendo Presidente da Cia. Vale do Rio Doce
e sendo conferencista, tern muito a nos en-
sinar.

O SR. FERNANDO ROQUETE REIS -
Realmente, estou envergonhado do men papel
de cornunicador, que chegou a menos de zero.
Eu tentei dizer que Minas pode e deve investir
em siderurgia. Pensei que a bomba a que V.
Exa. se referiu fosse no born sentido, tipo
Ibrahim Sued. Estou vendo que tenho de
ingressar, rapidamente, numa faculdade de
cornunicacãO, porgue eu estou dizendo exata-
mente o contrário do que desejo.

O SR. DEPUTADO DALTON CANABRA-
VA - V. Exa. taivez tenha insinuado que a Ca-
pacidade de apreensão do Deputado não foi
suficiente para entender a conferência de
V. Exa. V. Exa. citou a AçOMINAS na sua
conferência, num desestimulo total àqueles
que ha 50 anos querem que esse empreendi-
mento se tome realidade, coerente corn o sen
procedimento na Secretaria cia Fazenda no

O SR. FERNANDO ROQUETE BETS -
Sc V. Exa. me permite, you reler parte do
meu relato, que me parece nao foi ouvido por
V. Exa. : "Na rninha posicão de anaiista e
de observadOr e também de protagonista, en-
tendo que Minas Gerais seguiu o caminho
economiCarnellte mais saudñvei de forrnar urn
parque consurnidor de ago, 

Para isto cornprO-
metendo parcelas vultosas de suas riquezas, e,
depois de fazê-io, pode e deve enveredar pela

producão de ago."

0 SR. ORTENTADOR (DR. MANOEL
MOACELIO MENDES) - Pergunta do Sr.
José Jaime Rodrigues Branco, professor da
UFMG: "A irnpiantacãO da Ferrovia do Miné
rio poderá modificar as idéias de iocalizacSo
das usinas siderürgicaS corn o menor custo
de transportes de insumos e produtos acaba
dos, levando a região do chamado Parque de
Itutinga a se transforrnar num ponto de cUStO
do ago mais barato do Brasil, tornando esSe
local urn futuro pOlo siderürgicO brasiieiro e
não apenas urn ponto de interesse de Minas.
0 que poderá V. Exa., estudioso do assUnto
esciarecer sobre esse mesmo assunto?

O SR. FERNANDO ROQUETE REIS —
A respeito de Itutinga, corno futura ou even-
tual sede de urn pOlo siderürgico, tudo 0 

qu

eu conheco se resume a dois documentoS (le

II

alta qualidade técnica, urn deles do Dr. Eljseu
Resende, nosso conterrOneo e ex-Djretor do
DNER, e o segundo do grupo de trabaiho
nomeado pelo Governador Aureijano Chaves,
que fez a revisão do projet0 cia AcOMINAS.
Não tenho a menor düvida ern acreditar so-
bretudo na matemOtica do Dr. Eliseu Resen-
de e estou certo de que, urna vez conclulda a
Ferrovia do Ago, que o Sr. José Rodrigues
Branco charna de Ferrovia do Minérlo, Ru-
tinga pode vir a ser, pela sua disponibilidade
de Ogua e energia e pela sua topografia, a
sede de urn irnportante complexo siderürgico.

Acredito que a decisão do grupo de tra-
baiho e, conseqüenternenf a decisOo do Go-
verno do Estado de nOo se fixar por ora ern
Itutinga se deva a urn problema de cronolo-
gia: a Ferrovia do Ago provavelmente não
estará pronta ao mesmo tempo em que fica-
na pronta a usina siderOrgjca que se qucr
fazer depressa, Corno precisa o Pals e o Estado.

0 SR. ORIENTADOR (DR. MANOEL
MOACELIO MENDES) - Pergunta de Olega-
rio Arnorim Pereira, estudante do 2.9 ann de
EletrOnica: "Qual deve ser a politiea de lo-
calizacão das grandes siderOrgicas? Quais os
fatores a serem levados em consideracao: pro-
ximidade dos rninérjos, ou dos portos cx-
portadores ?"

ihes, porque se trata de matéria em estudos
muito iniciais. Embora nao desminta que
existarn esses estudos, creio que não Se pode
dizer nada de concreto e palpável a respeito
do assunto. E claro que o fato de estarmOS
estudando alguns empreendimefltos nOVOS
nesse problema significa, pelo menos, urna
manifestacão da intencão de investir em uni-
dades desse tipo e claramente indica que isto
significa urn apoio direto e indireto ao pro-
jeto da AçOMTNAS.

O SR. ORIENTADOR (DR. MANOEL
MOACELIO MENDES) - 0 Sr. DeputadO
Jorge Carone faz a seguinte pergunta: "Como
Presidente da Cia. Vale do Rio Doce, julga ser
viável, agora, a irnplantacãO da AçOMTNAS?
A Vale do Rio Doce pretende participar do
capital da AçOMINAS?"

O SR. FERNANDO ROQUETE BETS
Von responder de memória o que jâ está
contido em rninha palestra, on seja, que Mi-
nas pode e deve investir em siderurgia, pelas
razöes que aduzi na minha exposicão.

O SR. DEPUTADO DALTON CANABRA-
VA - Como Son medico, e o nosso amigo
aqui não é farmacêuticO, não soube icr minhas
perguntas. A Cia. Vale do Rio Doce vai
partilhar da formacäo do capital da ACO

-MINAS, que, segundo V. Exa. deixou enter'-
der, é uma bomba?

O SR. FERNANDO ROQUETE BETS
V. Exa. poderia explicar o que é urna bomba
no scu modo de entender. Conheco duas acep-
côes de bomba vuigares, tirando a clássica,
o petardo.

Governo do Sr. Rondthi Pacheco, em que
negou a AçOMINAS os subsidjos de que neces-
sitava.

O SR. ORIENTADOR (DR. MANOEL
MOACELIO MENDES) - A resposta dada pelo
conferencista parece-me que satisfaz inteira-
mente, mas, se V. Exa. quer continuar, está
corn a palavra.

O SR. DEPUTADO DALTON CANABRA-
VA - Quero satisfazer o rneu desejo de apren-
der corn o ilustre conferencista.
Como a Cia. Vale do Rio Doce se firmou

como a maior empresa do gênero do mundo,
se negocia corn materiais de tao pouca signi-
Iicação? V. Exa. reduziu o minério de ferro
a zero. Como a companhia conseguiu crescer
tanto, vendendo coisa que não vale nada?

O SR. FERNANDO ROQUETE BETS -
0 men poder de comuniCacãO, repito, estC
a zero. 0 minério de ferro é o ilnico insurno
insubstitUivel 

Para produzir ago. 0 ago e
urn produto muito importante. Jamais dis-
se que o minério de ferro é sern irnportância,
disse que é abundante e, em virtude disso,
tern precos baixos.

O SR. DEPUTADO DALTON CANABRA-
VA - Perguntaria se V. Exa. aconseiha an
GovernadOr Aureliano Chaves estudar meihor
e modificar seu piano prioritário de fixacao,
em Minas, de urn polo sidethrgiCo nacional.

E quero, nesta oportunidade, cumprimen-
tar V. Exa. pela coragern de suas afirma-
cOes. Eu gosto de homens positivos e cora-
josos como V. Exa. Contrariou muito as as-
piracöes dos mineiros, mas teve a coragern
de faze-b. Parabéns por esta atitude yin!.

0 SR. FERNANDO ROQUETE BEtS -
JO rnencjoj na minha palestra que, se nOo
forem modificaijos certos parOmetros que re-
gem hoje esta politica, sobretudo a subvencao
aos fretes de mat&rias-primas, inclusive mine-
rio, é muito provOvel que se siga a tendéncia
ate aqui obscrvada de levar as usinas siderOr
gicas Para junto dos mercados Consequente
mente, no caso brasileiro, levar as usinas si-
deriirgicas Para as cereanjas do Estado de
São Paulo, a menos que se tenha o mercado
regional de ago, o que signjfjca inddstrjas
que consomem ago, que transfor,nam ago cm
outras coisas; que se tenha esse mereado em
Minas Gerais, corno Se fez no Governo doilustre rnjnejro Ron don Pacheco - e eu muito
Inc orguiho em dizer isso, por ter sido seucolaborador.

A medi(ja em que se forma o Mercado re-
gional de ago, dirnjr,ujndo consequenternr'a concentracOo geografjca do Consurno do
ago no Pals, hoje Coflcentrada em S50 Paulo,
viabjljzamse usinas sidercirgicas junto As mi-
nas de ferro, porque junto a elas estão, tarn-
bern, as indOstrias transforrnadoi.as do ago.
Neste caso, quase se chegou 0 situacão idealde Sc ter urn insumo insubstitui.e1, que é orflin6rio de ferro, e o mercado que vai corn-
Prar esse ago, tornandose o carvão, conse-quentemente o 6nico produto corn necessi-
dade de transporte a longa distOncia, pois,
lnfellzmcnte nern Minas, nem o Brasil o pos-suern em qualidade e quantidade compatIveis.
Portanto, o fato de se ter formado emMinas Gerais urn mercado regional de ago,

Por se terem instalado aqui indüstrjas que
Usarn chapas e perfjlados viabjjjza urna in
dustria siderOrgica junto as minas de ferro.

0 SR OBIENTADOR (DR. MANOEL
MOACELrO MENDES) - 1111i to obrigado'

0 projeto AcOMINAS pela Resolucao n.9
31, do CONSIDER, estO avocado a conducão
técnica da USIMJNAS e a conduçao, em ge-
ral, do Estado de Minas. Come Presjdente
da Vale do Rio Doce, flo me cabia fazer re-ferêneja a ACOMTNAS, ao projeto da Sidei'jr-
gien Mendes JOnjor em Juiz de Fora, 0 cx-
pansão da ACESITA on da USIMINAS, como
no me cabia fazer referêncja ao projeto
Korf em Costa Lacerda, que estO sendo via-
biljzado em terrjtOrjo rninej,-o pela Cia. Vale
do Rio Doce, porque são temas que fogem
ao assunto que me coube tratar neste Sim-posio.

Minas deve c pode enveredar pela indOs-
tria do 'go, agora que formou urn mercado
que viabiliza a instalacao econOmjca racional
de u.sinas siderOrgicas junto As minas.

0 SR. ORIENTADOR (DR. MANOEL
MOACELIO MENDES) - Pergunta do Sr.Marcos Ant6n 0 Gomes, jornaljsta: "0 in-vcStjjfldnto de 2 bilhOes de dólares em outros
setores, não atingindo o projeto siderUrgico,
C decorrente das clOusulas esci-jias do acordo
de Washington? 0 que impede o desenvol-
vimento siderOi-gjco do Brasil, mencionado
pelo ex-Presidente Artur Bernai-des?"

0 SR. FERNANDO ROQUETE REIS -
Ignore o que seja "acordo de Washington".
Se o autor da pergunta pudesse prestar rnaio-
res esclarecjmentos

UM SIMPOSISTA - A pedido do colega
jornalista Marcos Antonio Gornes, you pres-
tar o esdlarecjmento Ele elaborou esta per-
gunta corn base em uma dencineja surgida
durante a CPI da MBR, quando o Sr. OsOrio
da Roeha Diniz mencjonou urn acordo sur-

Realenente a exposicao de V. Exa. foi urnaverdadeira aula. Vamos, agora, a 
perguntado Sr. Deputad0 Pedro Gustjn.

0 SR. DEPUTADO PEDRO GUSTIN -
Gostania que V. Exa. fizesse referenda maisdireta a implantacao da sidet-urgia em Minas
Gerais, pois V. Exa. louvou-se muito mais
no consumo do ago como forma de desenvolvimento, mas V. Exa. sabe - como tarn-
hem sabemos - que o lucro Para o Estado
de Minas Gerais, em forma de 1CM que a
USIMINAS nos paga, é duas vezes superior ao
impost0 Onido sobre o rninérjo.

Veja V. Exa. que é muito mais plausivel
Para nOS adotarmos outro tipo de filosofja:
primeiramente a implantacao de siderurgja, edepojs o consurno.

0 SR. FERNANDO ROQUETE REIS -
Quero fazer urn esdiarecimento: o tema deconferência, que me foi proposto pelo din-gente, é Minépj0 de Ferro, Reduçao Diref1-, eSiderurgja Sobre a AcOMINAS creio que
outros possarn falar corn mujto mais conhe-
eimento de causa do que eu. 0 Sr. Gover-
nador do Estado falará amanha; seus Secre-
tOrios de Estado, particularmente o de Tndiis-tria e Comércio, poderäo falar sobre esse te-
ma, assim como o prOprjo coordenador doSimpos0.
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gido corn a Segunda Guerra Mundial, quan-
do da doacão da Itabira Iron para o Gover-
no brasileiro. Houve uma cláusula depois,
em 1948, mencionada pelo ex-Presidente Ar-
tur Bernardes, determinando que, nesse acordo
de cavaiheiros firmado entre o Itamarati, o
governo norte-ameriCaflo e o governo da In-
glaterra, seria vedado a Itabira Iron construir
siderurgia em Minas Gerais. 0 que meu co-
lega quis saber é se esse acordo continua a
prevalecer, on se estarlamos duvidando da pa-
lavra do ex-Presidente, já que existern docu-
mentos na Associacão Comercial de Minas
Gerais, inclusive uma carla, que comprovarn
esta afirmativa.

0 SR. FERNANDO ROQUETE REIS -
Lamento que se ponha em düvida a hombri-
dade, o brasileirismo do ex-Presidente Artur
Bernardes; duvido que ele tenha feito refe-
rência a urn acordo de Washington. Ele não
existe.

UM SIMPOSISTA - 0 senhor duvidaria
dos trabathos da Comissão parlamentar de
Inquérito da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais?

O SR. FERNANDO ROQUETE REIS
Näo me consigo fazer entender. Duvido de
que o ex-Presidente Artur Bernardes, volto a
repetir, tenha feito referências a urn acordo
que não existe. 0 ex-Presidente foi urn ho-
mern que sobejamente dernonstrou espirito
pñblico, inteligência e interesse pelas nossas
riquezas.	 Pela inteligência de S. Exa., te-
nho certeza, o ex-Presidente não faria uma
leviandade desta natureza.

UM SIMPOSISTA - Se o referido docu-
mento fosse apresentado, o senhor ainda jul-
garia a afirmaVão urna leviandade?

O SR. ORIENTADOR (DR. MANOEL
MOACELIO MENDES) - 0 senhor, corn Ii-
cenca, se distanciou da tônica da pergunta.

Pergunta do Sr. Sebastião Mendes Bar.
ros: "0 ilustre Presidente da Companhia Vale
do Rio Doce apontou a necessidade de Minas
Gerais procurar estruturar major consumo de
ago. Perguntaria a V. Exa. se a Cia. Vale
do Rio Doce fez algum projeto industrial
para Minas Gerais e, principalinente, para a
Vale do Rio Doce".

O SR. FERNANDO ROQUETE REI5
Vários deles. Temos urn projeto de celulose
proximo a Ipatinga; ternos projetos de ex-
ploracão de nossas jazidas de fosfato de fljó
bio, em Itabira; perto de Araxá, temos talvez
a major atividade reflorestadora do Estado

'urna das rnaiores do Brasil; temos, enfim
uma série de projetos industrials em Minas
Gerais, que esto contidos nurn foiheto de
nossa publicac5o. Eu sugeriria ao autor da
pergunta que o obtivesse em nossa sede, situa
da no Ed. Dantés, Av. Amazonas, 491, 2.'
andar, Belo Horizonte.

O SR. ORIENTADOR (DR. MANOEL
MOACELTO MENDES) - Ilustre conferen-
cista, poderlamos continuar a tratar de vArios
temas por muito tempo. Mas, infelizmente,
chegarnos no final do horário, e as per-
guntas que restararn serão levadas a Presidên.
cia desta Comissão para, posteriormente, Se-
rem respondidas.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOXO
FERRAZ) Esta Presidência congratula-se
corn o erninente conferencista pela brilhante
exposicäo e agradece aos que nos honraram
com a sua preseflca.

EncerramerltO

pRESIl)NCI DOS SRS. DEPUTADOS JOAO
FERRAZ E FERNANDO JIJNQUEIRA

Compareciniento

JoAo Ferraz - Fernando Junqueira -
Wilson Tanure - Lácio de Souza Cruz - Said
Arges - Pedro Gustin - Amllcar Padovani
- Antonio Dias - Artur Fagundes - Carlos
EJoy - Carlos Lemos - Christovam Chiaradia
- Cicero Dumont - Cyro Maciel - Dalton Ca-
nabrava - Delfim Ribeiro - Domingos Lanna
Elmo Braz - Emilio Gallo - Emilio

Haddad - Euclides Cintra - Euripedes
Craide - Fábio Vasconcellos - Ferraz Cal-
das - Genésio Bernardino - Gerardo Re-
nault - Gomes Noreira - Haroldo Lopes -
Humberto de Almeida - Jesus Trindade
JoAo Bello - JoSo Navarro - JoSo Pinto
Riheiro - José Honório - José Laviola -
José Santana - Luiz Baccarinj - Mendes
Barros - Milton Lima - Milton Salles -
Morvan Acayaba - Narcéljo Mendes - Neif
Jabur - Nilson Gontijo - Nunes Coelho -
Pedro Narciso - Raimundo Albergaria
Ronaldo Canedo - SebastiAo Nascirnento -
Sérgio Ferrara - Sérgio Olavo Costa - Sylo
Costa - Vicente Guabiroba.

Expediente

Off cio n.9 117, do Sr. Governaclor do Es-
tado, enviando, em atencao ao Requerjmento
a.9 73, do Sr. Deputado Ronaldo Canedo, in-
forrnacao do DER sobre irnplantacao do ro-
dovja Marine - Erválja

Art. 2. - Revogadas as disposiçoes em
contrArjo, esta lei entrarA em vigor na data de
sua publicacSo.

Sala das ReuniOes, 10 de setembro de 1975.

Furipedes Craide - Sérgio Ferrara -
Fdbjo Vasconcellos - Amlicap Padovcinj -
Merides Bai-ros - João Pinto Ribeiro
Cicero Dumont.

Justificaçao E ama instituicSo civil,
composta de elementos incumbjdos de repre-
sentar os moradores do bairro, corn a finaii-
dade de trabaihar pelo progresso, ajudar a
levantai o nivel de vida, cuidar do bem-estar
do povo, estimular, prestigiar e :Iuxiliar Os
poderes püblicos, levando ate eles Os proble-
mas da comunidade, como tambérn ajudando a
solucionA.los Ministra ainda diversos cursos,
co" de corte e costura, arte duhinárja, pin-
turn e estamparia moderna, alfabetizaçso de
adultos, conforme convênjo firmado entre a
associacAo e o MOBRAL.

Euripedes Craide

BEQUERIMENTOS

N. 542, do Sr. Deputado Jorge Orlando
Carone, solicitando ao Sr. Governador do
Estado equiparaçOo entre vencimentos dos fun-
cionArios do Banco do Estado de Minas Gerais
e do Banco de Crédito Real de Minas Gerais;

.9 543, em que o Sr. Deputado Sérgio
Ferrara pede seja inserido nos anais da Casa
• editorial do Eslado de Minas de 19-7-75, sob
• titulo Espoliacao;

EstA encerrada a reunião, ficando convo-
cada outra para as 14 horas de hoje, quando
teremos a conferência do Sr. Dirceu de Araájo
Nogueira, Ministro dos Transportes, crue fa-

lará sobre o tema: Siderurgia e TransporteS.

Levanta-se a reunião.

Proposicoes

PROJETO DE LEI N.9 210/75

Declara de utilidade pdblica a Asso-
ciaçAo das Familjas Unidas do Bairro
Major Lage, de Itabira - MG.

A Assembléja Legislatjva do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1. - Fica declarada de utilidade
PUblica a Associaçao das Familias Unidas do
11rr0 

Major Lage, da cidade de Itabira - MG.

do Sr. Deputado Sérgio Olavo Costa, so-
licitando urn voto de pesar pelo falecimento
do Dr. Eudóxio Infante Vieira, ex-Prefejto
de Juiz de Fora;

do Sr. Deputado Luiz Baccarini, pedindo
o desarquivamento do Projeto de Lei n.9
1.270/74, que declara de utilidade pñblica o
São Vicente Esporte Clube;

do Sr. Deputado Pedro Gustin, pedindo o
desarquivamento do Projeto de Lei n.° 647/72,
que concede o titulo de Cidadão HonorArjo do
Estado de Minas Gerais no Prof. Milton de
Magalhaes Porto.
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ComunicacöeS

Do Sr. Deputado Sérgio Olavo Costa, so-
licitando urn voto de pesar pelo falecimento,
em Juiz de Fora, do Dr. Décio Guanabariflo
e do Padre Aloisio Derossi;

do Sr. Deputado Wilson Tanure, notici-
ando o falecimento de D. Pergentina Andrade,
em Corinto;

do Sr. Deputado João Navarro, dando
ciência a Casa do falecimento do Sr. José
Ribeiro Machado, em Santa Barbara do Tu-
gñrio; do Dr. Dec10 GuanabariflO, em Juiz de
Fora; e do Dr. Infante Vieira, tambérn em
Juiz de Fora;

do Sr. Deputado Euripedes Craide, ma-
nifestando seu pesar pelo falecimentO de D.
Augusta Caramori, ocorrido em Conquista,
a 3 de agosto P.P.

Pareceres

Receberam parecer favorável

das Comissöes de ConstituicSo e Justiça,
de Economia e Obras Pñblicas e de FinancaS
e Orcameflto, em reunião conjunta, o Pro-
jeto de Lei n.° 179, em 14 discussãO, corn voto
em separado dos Srs. DeputadoS Luiz Bac-
carini, Ferraz Caldas, Emilio Haddad, Neif
Jabur e Pedro Narciso;

da Comissão de Econornia e Obras Pñbli-
cas, os RequerimentOS n.9s 524, 525, 529, 531,

534, 535 e 536.

Receheu parecer de redacão final:

PROJETO DE LEI N.9 101/75

Oradores

OFENSA A BANCADA 1)0 MDB

O SR. DEPUTADO SERGIO OLAVO COS
TA - Sr. Presidente, Srs. Deputados, hole
pela manhS, pudernos assistir ao prosseguj'
mento do Sirnpósio que se realiza nesta Casa
A princIpio, desejávarnos ouvir a palavra do
Sr. Roquete Reis, Presidente da Cia. Vale
do Rio Doce. Alas, corno a palestra de S
Exa. estava rnuito cansativa e estava dando.
-nos sono, subimos 

Para o nosso gabinete
trabaiho, onde procuramOS desenvolver IlOs-
sas atividades legislativaS. Qual nSo fj a
nossa surpresa, Srs. Deputados, quando, atra.
yes dos microfones da Casa, pudernos ouvir
o Sr. Presidente da Cia. Vale do Rio Doce
Se bern que o Sr. Deputado Dalton Canabra.
va, aqui presente, respondeu-lhe a altura e
convincenterneflte. 0 Sr. Roquete Reis prati.
carnente respondeu as perguntas formuladas
pelo MDB, através de urn monólogo frio, j.
sosso e, sobretudo, carisrnâtico.
Quero crer que nossa bancada, princi.

palmente o nosso lider Emilio Haddad, que
se tern conduzido brilhantemeflte na lideran.
ca, ha de tomar medidas enérgicas em outras
oportunidades, quando a própria bancada for
ofendida. Entendo que a bancada da opo-
siçäo, nesta manhi, foi ofendida. Eu, conio
vice-lider da bancada, desejei, imediatarnente,
descer Para refutar S. Exa., o pseudo-orador
que se encontrava na tribuna. Mas, como o
tempo é curto nesta Casa e havia somente
uma hora Para os debates, ficamos impossi.
bilitados de tomar qualquer medida. Quero crer
que esse não é so 0 rneu pensamento, mas o
de todos os deputados da bancada da oposicão
nesta Casa. Dentre as perguntas formuladas
pela nossa bancada, interessavam as que da-
yarn esclarecimefltOS a opinião pñblica. Não
sci se somos meihores on piores que os depu-
tados da bancada governista. Mas ocorre que
sempre indagarn de nós, em todas as esqui-
nas, bairros, em nossas cidades, a origem do
complexo problema do rninério em Minas
Gerais. E é caso pacifico o povo mineiro
sabe muito bern, e o povo brasileiro tambéfli
sabe	 que o minério é ouro, é valor, é di-
visa e dinheiro. Minas Gerais tern muito
minério; exporta-o. Mas continua cads vez
mais pobre. Portanto, se me permitem OS

Srs. DeputadOS, muita coisa deve e preCisa
ser esclarcCi(la. NSo conheco njnguérn que
tenha uma mina de ouro, que venda consta
temente esse ouro e que fique cada vez malS
pobre. Isso seria dar urn atestado de ig
norância em potencial, o que, absolUta
mente, não nos cabe.

VacinaQdo Contra a Cólera

NSo desejo, neste instante, vir a esta ti1
buna apenas Para tecer esses comefltáfl0S
mas Para fazer aqui urn lembrete ao Sr. Go'
vernador do Estado e ao Sr. Secret6ri0 da
Saüde. Fui urn daqueles deputados que sell'
tiram na própria came o problema da 

1fl

gite, qua1d0 minha região ficou completa-
niente desamParada. Tivemos IA centenas de
falec1m1t0s urna verdadeira tragédia. Vi-
riharnos esta tribuna diariamente reclamar
do Sr. Secretário da Sadde e do Sr. Gover-
nador. provid6neias mais enérgicas. A Se-
cretarl da Sailde esteve adormecida, e corn
sso muito mineiro rnorreu por falta de vacina.
Agora, OS jornais tern noticiado urn problerna
njuito mais grave que o da meningite, que é o
problema da cólera. Como essa gente anda
semPi'e dorrnindo, é necessário que Os acor-
demos a tempo, Para não acontecer o que aeon-
teccu no caso da meningite: depois que havia
inorrido muita gente, resolverarn vacinar o
povo. Corn a cólera, vai acontecer a rnesma
coisa. E necessário que se elabore desde jO
urn prograrna Para vaclnacOo anticOlera, on de
preVencao a cólera.

Fica, portanto, noSsa observaçSo, Para que
amanhã nao digam que nao alertamos o Poder
ExecUtivo a respeito do problema da cOlera. E
que tambérn no parlarnento nenhum deputado
teria falado sobre o problerna. Estamos falando
agora, e, se os inineiros não forern vacinados
contra essa moléstia gravIssima, tambérn nOo
vai adiantar vacinar clefuntos. E urna epi-
demia gravissima, ocorrida em vários palses
do mundo e corn ocorrência id registrada no
Brasil, inclusive no Estado de Minas Gerais.

Portanto, fica a nossa advertência, Para
que mais uma vez o Governo de S. Exa., o
Sr. Aureliano Chaves, desperte dessa letargia,
desse hipnotismo e ponha esses homens de
ouro de S. Exa. Para trabalhar. E traba-
thar na hora certa, no momento exato, Para
que amanhO nOo tenharnos que vir a esta tn-
buna corn urna crItica mais dura e larnentando
ate mortes. Agradeco a atencSo de V. Exas.

0 SR. DEPUTADO FERRAZ CALDAS -
Sr. Presidente, Srs. Deputados. Ternos di-
vjdido floSsos trabalhos nesta tribuna, ora
tratando dos interesses gerais do Estado, ora
tratando do interesse da comunjdade sul-mi-
neira, ora chamando a atencao Para problernas
de cidades de Minas Gerais.

Assistirnos As vezes, nos videos de nossos
receptores de TV, a arte de o comediante
caricaturar a vida dos pequenos rnunicIpios
interioranos corn seus tipos caracteristicos, 0
conquistador, Os pseudo-intelectuais o velho
que sabe poçOes, inventos e magias, corn a
organizaçao peculiar de sua vida social, e
ficarnos a pensar o quanto de realidacle pos-
sam encerrar esses quadros.

A cidade que ora temos em rnente não é
tSo pequena quanto a criaçOo do humorista;
porém, ali acontecern situaçOes que nos lern-
bram esta ñltima. No Sul de Mirn-,	 pq
Ge" tern aproxirnadarnente 30 mil habitan
tes, ue são atendidos por dois medicos ape-
nas: urn deles tern por especialidade pedia-
tria e anestesia; o outro, o cirurgiOo, o ünico
cirurgiOo de Campos Gerais, é tarnbém fa-
zendeiro e prefeito. Obrigado por suas mdl-
tiplas atividades a deixar a cidade corn fre-
qüência, o Sr. Prefeito deixa também Cam-
P05 Gerais desassistida no que toca a cirur-
gias de urgência. Seria entOo natural que ele
se interessasse em trazer outros colegas de
profissSo Para o rnunicIpio. Mas o zelo do
Sr. Prefeito pela sadde dos municipios se
dirige em sentido inverso: zela Para que o
ndmero de discIpulos de Hipócrates nOo au-
mente. Recentemente, os organizadores do
Sindicato dos Trabaihadores Rurais da comu-
nidade em questOo, após muito esforço, con-
seguirarn a assistêncja de urn medico àquela
entidade. 0 Sr. Prefeito nao o deixou fre-
qüentar o hospital, do qual é provedor. 0
Chefe do Executivo de Campos Gerais, sendo
credenciado pelo FUNRURAL, tern-se negado a
atender OS associados do órgOo da classe
rural. Ao que tudo indica, existe prevençOo
contra o Sindicato Rural dessa localidade, pre-
vençOo de quern deveria exatamente presti-
giar o órgão pela irnportâncja da agricultura
na regiOo. Nas tribos indIgenas encontra-
mos freqüentemente o poder dividido entne o
cacique e aquele que exerce a amte de curar.
Aqul, curiosamente, o poder se concentra nas
mOos de urn so indivIduo, que, a julgar pelos
fatos mencionados, se utiliza dele em seu
beneficio própnio, pressionando, além de seus
próprios colegas de profissOo, também as mi-
ciativas de seus opositores.

Mas nOo ficam ai os sofrimentos da popu-
lacOo de Campos Gerais. 0 descaso do Go-
verno Estadual em relaçOo as estradas que
servem essa cidade é notório. Essa ma
vontade do Executjvo Estadual nOo se justi-
fica, por ser o Prefeito desse municipio do
partido da situaçOo. NOo se justifica ainda,
par ser Campos Gerais vizinha ao berco na-

Declara de utilidade piiblica o Vi-
minas Esporte Clube, corn sede na cidade
de Nova Era.

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1. Fica declarado de utilidade
páblica o Viminas Esporte Clube, corn sede na
cidade de Nova Era.

Art. 2.° - Esta lei entra em vigor na
data de sua publicacãO.

Art. 39 - Revogarn-se as disposicöes em

contrário.

Sala das CornissSes, 10 de setembro de
1975.

Amilcar Padovami - Presidente e Relator;
Antonio Dias - Neif Jabur.

PRESENçA DO MINISTRO DOS
TRANSPORTES

0 SR. DEPUTADO SERGIO FERBARA -
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Inicialmen-
te, nossas congratulaçoes pela feliz iniciativa
desta Casa, de promover o SimpOsio sobre o
Desenyolvimento Siderñrgico Nacional. Já
estamos percebendo, Sr. Presidente, que o
SirnpOsio terá pleno êxito. Tivemos ontem
aqui o Sr. Ministro Severo Gornes. Hoje,
pela manhã, Presjdente da Companhia Vale
do Rio Doce, Dr. Fernando Roquete Reis.
Evidentemente preodupanarn-nos nesta manhã
referéncias que o Sr. Presidente da Vale do
11i0 Doce fez a AcOMINAS, pelas suas res-
Postas, algumas corn evasivas. Tivernos a im-
pressSo de que, se este Governo não entrar
realmente Para valer, dificilrnente teremos a
ACOMINAS ern nsj Estado.
A propósjto estou apresentando urn me-

quenjmen0 na forma regimental, solicitando
Seja iflserjdo nos anais desta Casa editorial do
Estado de Minas de 19 de julho ñltimo, sob
0 titulo Espoliacao. E chamo a atençAo, Srs.
Deputados, Para 0 fato de que, dentro de al-
g ulls teremos neste plenário o Sr.Mirustro dos Transportes, General Dirceu No-

gueira, a cuja presença em Minas o editorial
diz respeito.

ASSISTENCJA MEDICA PARA CAMPOS
GERAIS
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O SR. DEPUTADO ANTONIO DIAS -
Sr. Presidente, Srs. Deputados, ha dias falei
nesta Casa, sucintarnente, sobre o II Encontro
de Reitores do Estado de Minas Gerais, rca-
lizado na cidade de Montes Claros. Prome-
tera trazer a esta Casa uma sintese dos traba-
ihos apresentados nos dias 14 a 17 do mês
passado, naquela cidade norte.mineira. E
mostro, agora, a V. Exas. as sugestöes da-
quele encontro. E peco se atenham aos inn-
meros prOl)ICmaS e reivindicacöeS do ensinO
superior cm nosso Estado. Quero ressaltar,
sobretudo, naquela longinqua cidade nordes-
tuna do Estado de Minas - nSo é bairrismo de
maneira alguma - a necessidade de ineenti-
var e rnelhorar 0 eflSiflO superior. Neces-
sidade de dotar de melhores condicöes de
ensino urna cidade comb Montes Claros, (us-
tante da Capital e das cidades onde temos
universidades federalizadas. A sugestSo con-
ton corn a aprovacSo de oito reitores de di-
versas cidades de Minas Gerais, que apoiaram
a necessidade de se lutar pela federalizacãO
do dnsino superior de Montes Claros. Montes
Claros dista mais de 400 km da Capital do
Estado e quase 1.000 km de outras cidades do
TriCngulo e do Sul de Minas, on da Zona da
Mata, onde ha escolas superiores apoiadas pelo
Governo Federal.
La, na regiSo de Montes Claros, não te-

mos o apoio federal, sobretudo na parte fi-
nanceira, que é a mais importante quando se
inicia algurna coisa. Por isso é que busca-
mos de vocês também o apoio ao enino su-
perior naquela terra, que, como ressaltei
outro dia, nao cria so, simplesmente, bois e
vacas. Montes Claros possui ini'lmeraS indOs-
trias, muitas delas corn as chaminéS soltando
fumaca nos céus claros, nurna mostra de pu-
janca e de grandeza. Grandiosidade de uma
cidade grande que cresce vertiginosamente.
No crescimento dela, ye-se o crescimentO do
Estado. Aquela região representa ainda hoje
o major reduto da agropecuária e da pecuária

tal do Sr. Aureliano Chaves. Sc a porcão do
Estado onde nasceu o Sr. Governador, por-

cäo a que certamente dc 
dedicará especial ca-

rinho, anda carente de estradas, ficarnos a
irnaginar a situacão do resto do Estado.
Pelos fatos que narramos é que fazemoS

apelo desta tribuna ao Sr. AurelianO Chaves,
ao Sr. Secretário da AgricultUra, ao Sr. Se-
cretário da Sadde, no sentido de que Campos
Gerais tenha meihor assistêflCia médica, tenha
o seu Sindicato dos Trabaihadores Rurais pres-
tigiado e dotado de mais recursoS, tenha suas
estradas bern conservadaS. Se o ExecutiVo
Estadual está aberto a criticas construtiVas,
ai està uma: urn homem do partido governiSta
deixa a cidade que dirige em condicöeS pre-
carISSifliaS por descaso e por intereSSeS pes-
soais. Que o Goverrlo do Estado possa entho
dar a Campos Gerais uma assistênCia espe-
cial que venha suprir as deficiêflCias do
Executivo local.

FEDERALIZAcAO DO ENSINO SUPERIOR
DE MONTES CLAROS

sobretudo. E já apresenta, hoje, acelerada
expansão na indñstria. Agora, é na educa
ção. Nós podernos orguihar-nos da Funda.
cão Norte-Mineira de Ensino Superior. A
custa do ensino pago, e carissirno na verdade
o que nós lamentarnos, a Fundacão Norte
-Mineira de Ensino Superior vai mantendo.se
Deus sabe como, a firn de manter o ensino Sll
perior Para aqueles inñrneroS jovens que l
vão não apenas do Norte de Minas, mas at
mesrno de Belo Horizonte, de Uberaba, de
Uherlândia. de Patrocinio e outras cidades'
Para estudar Medicina, Economia, Filosofja
AdrninistracãO e Ciências Contábeis e mesrn
Direito. Quero registrar nos anais da Casa
Para que os deputados delas tomem conhecj
rnento, as conclusöes, e Para que a posterj
dade saiba de nossa luta em favor do ensino
superior e sobretudo da federalizacão da es-
cola superior em Montes Claros, que tern, na
figura impar do medico João Vale Mauricio,
sua alma e toda a sua sustentacào.

'SIniese dos Trabaihos ApreseJitados no JJ
Eneontro do ENSUMIG

Realizou-se, em Montes Claros, dos dias
14 a 17 do mês em curso, o IT Encontro de
Reitores c Diretores de EstabeleCimefltOS de
Ensino Superior de Minas Gerais, promovido
pela ENSUMIG.

Dia 14 - 1.1 Reunião

0 encontro foi aberto pelo Exrno. Sr.
Prof. José Fernandes Filho, DD. Secretário
de Estado da EducacSo, que falou sobre 0
Governo de Minas Gerais e o Ensino Superior.

Foi conferido o titulo de Professor Ho-

noris Gausa da FUNI\I ao Prof. Amaro Xisto
de Queirós, DD. Presidente da Cârnara de
Ensino Superior do Conselbo Estadual da

EducacSO.

I)ia 15 -•- 2. Reunião

Abertura pelo Dr. Marcelo VasconcelOs
Coelho, Presidente da ENSUMIG.

Palavra do Professor Amaro Xisto de
Queirós sobre A Situação Atual da Universi
dade no Mundo e a Reforma Universitária Bra-

sileirti.

ApresentacCO do audiovisual preparado
pela AssociacCo Comercial e Industrial de
Montes Claros, contendo inforrnacãO sobre a
cidade.

Apresentacãb do trabalho AspectoS SóCiO.

.EconômiCOS da FundacãO Norte.Mifleira de

Ensirio Superior, pelo Presidente da FTJNM,
Dr. João Vale MaurIcio, trabaiho esse que
demonstra a necessidade da federalizacCo da
FUNM, tendo cm vista sua condicão de 

polO

geoeducaciOflal e o descomPasSo exiStete
entre o desenvolvirncflto econôrnico c o eduea.
cional da regiCo mineira do PoligoflO.

- Quando muito, são suficientes Para
financiar 0 setor de ensino, sendo impossivel
quanto ao setor de pesquisa e extensijo.

3. Que outras fontes poderjam sec ado-
nadas?

- Tanto o setoi- pOblico quanto o privado,
e ainda desenvolver-se trabaiho no sentido de
se criarem foi-mas institucjonajs (j(lc inc-en-
tivem a contribuiçjjo de empi-esas privadas.

4. Como organizar a captac5o de recui--
sos Para o ensino superior?

- As instjtuicoes deverdo criar equipes
especiaijzaclas em captacSo de redursos do
setor pOblico: firiancjamento (IC pesquisa e
CUFSOS de extens5o; (10 setor privaclo: doacOes
do imposto de renda e loterja esportjva.

5. Que ac-ha (las bolsas reemljolsáyejs?

- São váljdas, devendo-se fazer sondagem
entre os estudantes Para verificar a real c-a-
rêncja de recursos estudantes carentes bern-
-dotados serjam os priorjtárjos 0 sisterna
de bolsas deve sec amplo, permitindo que o
estudante escoiha o tipo de bolsa que ihe for
majs con\enjeflte .	 bolsas rcembolsávejs
deverão ter sempre seus valores atualizados.

6. Sugestocs:

Que as bolsas de estudos conccdjdasPelo poder pOblico deixem de se-b através de
Politicos e passeni a ser distribuidas por cada
IflstituiçS0 que tern conhecirnento real da ne-
SsIdadc do aluno; deve ser feito estudo de

Para quc os investimentosem educaçao sejam mais produtivos Os as-
SUlmtos devcm ser tratados a niveis de pOlos
geoeducacionais.

- Priorjtarjamente na area de pós-gra-duaçao. Entre Os profissjonajs liberais, desde
que Ihes seja dada uma reciclagem de meto-
dologia de ensino superior. Observar urn ri-
goroso critérjo de sciecão entre os recém-
-egressos dos cursos de graduaçao.

A grande dificuldade no reerutarnento
de doecntes é de ordem salarial; em seguida,
o nhio-oferecjmcnto de condicOes Para o de-
senvolvjmento (10 trahalho do pessoal pós-gra-
duado.

4. Como organizar urn sistema perma-
nente de apei-fejcoamento Para pro-
fessores cm Minas Gerais?

Multiplicaçjjo dos cursos de cspecia-
Iizacbo e aperfeiçoamepto realizai-Jos em pe-
riodo dc férias: impiantaç5o do piano de pOs-
-graduaçso elahorado pebo Governo Federal,
que exija dos egressos desses cursos urn con-
trato de trahaiho de pe]o menos dois anos na
universidade que o inclicou; cursos dc férias,
IIC mestrado e doutoi-aclo. A atuacijo das prO-
prias e,eoIas ?unto ao pocier ptihlico e ao se-
tor privailo, que poderijo financiar o sisterna.

Ain(ja na tarde do dia 15 foi realizada
a reunia() do Conseflio Atlmjnisti-ativo da
ENSUMIG tenclo o Presidente apresentado
seu ni'djdo de renOncja ao cargo. Os senho-
res (01ise1heil)s cOflvocai-arn outra reunião
Para exarninal- o pedido.

Dia 16

.AI)rescntac5o (Ic audiovisual sobre a
atuaçiio da SUI)EXE no Norte de Minas, tendo-
-se colocado em seguicla o Dr. Marcelo Furtado
de Sousa, Diretor da Regional da SUDENE
em Minas Gerais, a disposiçao dos presentes
Para responder As perguntas surgidas. En-
fatizou a necessidade de federalizaçao da
FUNM, tendo em vista o desenvolvimento in-
dustrial que a regiSo vem aicancando nos til
timos anos, desenvolvimento este que não está
em donsonCncja corn o desenvolvjmento edu-
cacional. Disse, ainda, que somente a ação
do Governo poderá corrigir essa distorçao.

ReuniCo do Conseiho Adrnjnistrativo da
ENSUMIG. Eleição do Dr. João Vale Maui-i-
cio Para presidente da entidade, face a re-
nOncia do Dr. Marc-do Vasconcelos Coelho.

Exposicão, pela Prof. Maria Isabel de
11agallides Figueiredo Sobreira, do trabaiho
RecrUttimelt0 de Docentes para o Ens j0 Su-
erior, da Prof. Maria da Consolacao de Ma-
alhCe5 Figueiredo, da FUNM.

Reuniãb das comissOes Para análise dos
temas apresentados, cujas concluses são as
segUifltes

Tema I:

Quanto ao financiamento do cnsino no
setor privado:

1. Deve 0 ensino Superior ser pago pelos
usuários?

- 0 ensino superior deve ser pago pelos
usuários face a lei e face a situaçao social do
Pals, sendo quc 0 aluno carente deverá ser be-
neficiado corn boisas através de urn sistema
criterioso de seleçCo.

2. Podem as anuidacles cobradas dos
estudantes financiar integralmente o
ensino superior?

Tema If

Selecao e aperfeicoamento Para o ensmo
superior.

I. Onde recrutar professores Para o en-
sino superior?

2. Difjculdades do recrutamento:

- Observa-se grande dificuldade no re-
crutarnento de professor tanto na Capital
quanto no interior, onde o probierna se agra-
'Va.

3. Causas das dificuldades do recruta-
mento:
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Quadro do Esj0
Apesar de todos OS esforcos das autori-dades responsávejs pelo ensjno no Pais, as duasgritante5 faihas de ha 50 anos continuam sendo

observadas como obstácuios ate agora inrerno-vivejs, iIr]peclincj0 a racionaljzacao e o aper-ic ;fleflto do complexo educacionai brasj-
Jeiro - -- a falta do escolas primánias, que con-
dena ao analfahetjsmo urna enorme legiao de
criancas, e o bacharelismo incrernentado agora
pela prcliferacao do escolas superjores semu padr5o mInim0 de qualidade onde Seimprovisam profjssionajs dentro do urna ta-canha mentalidade Segundo a quid o irnpor
tante flSo e saber, mas é receber o t
"doutoi" em alguma coisa.	

Itulo do

A respejto deste ültirno aspecto, Convérnlembrar quo as doficiêncjas mais graves ocor-rem no interior, unla vez que, nas capitajs ooutros centros maiores,o quo se verifjca ,precjsamente o contráni	 é
o - a falta de vagasnas faculdades, fato de quo resulta a der-

rota de cerca de 60% dos candjdatos inscritos
fibs Vostibulares Claro que este afluxo maiorde candjdatos as oscolas dos grandes centrosdecorre nSo apenas da meihor qualidadedooflSjflo oferecido, como também - e 

sobro-tudo - dos históricos desnjvej5 demografj05do Brasil, motivadores de desnjvejs sócioeconomicos, que agora ostão fazendo coin
	se
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Estas, as conclusôes que apresentamoS a
Casa. A reuniãO contou coin a presenca da
maioria dos representantes do ensino supe-
rior. E quero ressaltar que, na abertura da-
quele encontro, esteve o Estado de Minas re-
presentado através do renomado Professor de
Direito Administrativo, grande mestre dos
tempos de Faculdade, do Curso de Doutorado
e hoe grande Secretário de Estado da Edu-
cação, o Prof. José Fernandes Filho, que, em
poucas e objetivaS palavras, destacou a pre-
sença do Estado, salientando, sobretudo, que
no ensino superior devemoS buscar a educa-
cão a servico do hornem. A conferênCia que
o Secretário da Educacão pronunCiOU em Mon-
tes Claros, na inauguracâo do if Encontro
de Reitores da ENSUMIG, é uma obra-prima.
Marca a prescnca do Estado e confirma a
intdligência brilhante de urn incomparável
mestre do ensino superior.

f	 rte das minhas palavras. E
Reunião presidida pelo Sr. Dr. José	

El a a z p a 

Alves Ferreira Presidente da UNA.

	

	
quero-as, também, nos anais da Assembléia,
que as possuimOS já dentro de nós:

Leitura da minuta do documento final do
II Encontro, pela Dra. Heloisa Helena Ruiz
Combat Vieira, Diretora Executiva da FUNM.

Foram abertos os debates corn o exarne da
minuta do documento final.
A seguir, diversos participantes abor(la-

ram assuntos da rnaior importância, dentre os
quais podernos citar: necessidade de major
contato entre diretores de faculdades Para
troca de experienciaS; preparacão prévia do
urn temário Para o proximo encontro da
ENSUMIG; apoio da ENSUMIG Para conse-
guir financiamentO junto aos órgäos do Go-
verno Para cursos de pos-gradUacaO, lab

sensu, a serem realizados também no inte-
rior; dificuldade no recrutamento de pessoal
docente habilitado Para as faculdades do in-
terior; criação de uma assessoria na ENSU-
MIG Para montagem e encaminhamentO de
processos de autorizacãO, reconhecimentO de
cursos e pedidos de verbas, evitando assim
atravessadores necessidades de major aten-
ção ao estágio Para alunos das escolas de
Direito, nos moldes dos estâgios do Insti-
tuto Euvaldo Lodi; necessiclade de represen-
tantes de alunos participarem das comissöeS
distribuidoras de bolsas de estudos; neces-
sidade de uma abertura curricular possibili-
tando uma major criatividade por parte das
escolas, que não devem limitar-se a adocão do
curriculo mInimo, atuacão da ENSUMIG no
sentido de atualizar as faculdadeS, empe-
nhando-se em divulgar as legislacöeS sobre
ensino superior em tempo hábil; necessidade
de so manter urn escritório da ENSUMIG em
Brasilia e em Belo Horizonte; necessidade de
criacão de nñcleos de assessorameflto peda-
gógico Para atender as necessidades didáti-
cas de cada area de conhecimeflto; necessi-
dade de cada escola manter urn órgão pro-
prio, ao molde da Fundacão Mendes Pirnen-
tel, de Belo Horizonte, Para distribuicão de
bolsas de estudos.
No encerramentO da reunião, o Dr. João

Vale Mauricio agradeceU a presenca de todos,
salientando a repercusSäO altamente positiva
e objetiva, Para o ensino superior do Estado,
dos ternas abordadoS".

118

grande Pergunta em educacao h
side no	 oje nao re- teve o sen preço no 

aviltamento do perfjl decomo" nern no "Pam quê", mas no q
ualidade Ha que resgatar essa situacao que,implacável "Para quem". Uma educacao que em alguns casos, chega a ser atentatórja aosnão liberta o hoinem de seus temores e opres- brios 

culturais do povo mineiro Na geraçao
sOes, que flão 0 

habiljte a encontrar sua pro- deste estado de cojsas flão se ha de exclujr apria verdade e a contir seu destjno pes- 
responsabilidade do próprjo Estado, por ação

soal, o estará	
smu

apenas transferindo de uma ou omissao de seus Orgaos e agentes.Para outra sujeicOo. 0 quo Se quer edificar	
Politica de integraçao	 A grands

pela educação no Estado não é urna sociedade 3.
rnaiorja dos estabelecimentos de ensjn0 supe-

baseada fundam

entalmente na eficiência e na nor no Estado o são do unidades isoladas,abundOncia, mas antes na verdade, na iustica, fenOmeno francamente anôrnajo 

perante o es-jfOrio brasjlejro

no amor fraterno, na Paz e fla esperanca
	
tatuto unjvers	

Inconformado
Claro quo se quer tainbem a eficiência e a
abundãncia, mas a servjco do homem, não corn esta circunstãncja, o Governcorno fins em si mesmas

A poljtjca global de educacao

A dimensão interior do insight sistêmjcorecorda a quem adminjstra que não so pode
atuar aqui sem ter presentes as repemcussöesacolO. Nem se planeja bern, se se ignoram os
cordicionamentos implicit05 em cada nhveldos diferentes graus e modaljdades de ensjno
A politica do Estado no grau superior da
educacSo comporseã deste modo, corn as
linhas fundamentais quo se estão pondo emprática: universaljzacSo da es cola do prinleirograu, profissionaljzacão efetiva ao nIvel de se-
gundo grau, igualizaç50 de oportunidadesvalonizaçao da educacao pré-escolar, adequa-
çSo das habilitacoes ao desenvoIvimet0 regio-
nal, elevaçso da produlividade, meihoria do
nIvel de desempenho do ensino - Para no-
mear apenas a1gumas lrnhas essonciais

4. Ensjno superior. linhas especifjcas

No marco especifico do eflsjfl0 superior
e tendo-se em conta, do uma parte, as coorde-
nadas já referidas e, do outra, a realjdade pro-pria do Estado	 cujo conhecjmento de resto,dove ser deSerivolvido	 constjU	 obje-tiyos capifajs do Governo•

1.0 Discipljna do processo do expansão0 croscjmento da rode do estabelecimentos deensino superior deve submetorsea rigorosoprocesso do controle a fim de que se proser-
vem padrOes mInimos de qualidacle e COnSO-flância coin dernanclas do Estado em re-cursos humanos N50 se compreende - Para
sO se dar urn exemplo - que continuenlos aeXpandir riossas faculdades do Direito, quase19noran0 os cursOs do ciêncjas agroveterjRãrias e geologicas quando somos urn Es-tado de "minas gerais" e de robusta econornia
rural Nern tampouco é razoV0j que muni-C1p105 

onde as flecessidades ininjmas de esco-
larizaçao de primoiro grau estSo ainda por
at
ender so lancem em ternerárjos projetos doensino superior,	

por
movidos, quem sabe,'fleras aspiracOes do status on outros irnpulsosde dUvdosa legitimid0

2. Aperfeicoarnento da rede instalada
Submetid a desordenadas pressOes de multi-PlicaVão, a rode do ensino superior do 

Estadofadece, em forma de desje	 gja1 incidénejaCOnbecidas	 e graves	 defiejénciasOrno SOj acontecer, o pecado do gigantj0

"Governo de Minas Gerais e Ensioo Su-
perior

1. Vi-ão sistemática da educacbo

Veisi-se tornando freqüente, de algum
tempo a esta parte, o emprego da teoria geral
dos sistemas a matéria educacioflal. As
virtudes do uma tal abordagem residem na
superacão dos limites que uma visão setori-
zada necessariamente contérn. A educacão,
corn efeito, radica indissociaVelmoulte em con-
textura social mais ampla, mantendo, corn
os outros componentes desta, regime cons-
tante do acão e reação. Interiormente tarn-
pouco é descontIflua: cada segmento condi-
ciona os demais e é, em igual ou diversa me-
dida, por eles determiflado.
Para educadoreS em geral e Para o ad-

ministrador educacioflal em particular, a per-
cepcão sistêmica é a moldura indispensâvel
Para qualquer trabalho quo ambiciofle trans-
cender o aqui e agora.
Assin, a posicão do Governo no que se

refere ao ensino superior não pode ser con-
cebida nem praticada fora destes dois mar-
cos essenciaiS de urn lado, o quadro de va-
lores a cujo servico se ha de pôr a educacâ
de outro lado, as poilticas gerais e especlais
de ensino quo se quer definir e exercitar.

2. A educacão a servico do homem

?sIuitas são as responsabilidades que se
assinam a educacãO. Espera-se que ela 

C011

serve e transmita os bens da cultura, 
OS

valores da tradicão nacional, o saber das clefl
cias, das letras e das artes. Judo além, naO
se Ihe dispensa de gerar o próprio saber pelO
exercicio regular e multiplicado da Pesquisa
Pura e da investigacãO aplicada. Por 

inU1t0

difIceis e complexaS que tais atribuicOes 
pOS

sam parecer, pobre, muito pobre, haveria de
ser a educacão quo, sobre todas elas, 1a0
pusesse como objetivo fundamental e prioritk
rio a plenificacão do prOprio homeifl.

Na sessão de temas livres, foram apre-
entados: As Universidades Católicas, pelo
rof. Wilson Chaves, da PUC-MG; 0 Projeto
le Salide do Norte de Minas e a Faculdade de
tedicina, pelo Dr. Francisco de Assis Ma-
thado, representando o Sr. SecretáriO de
Wide; 0 Ensino de III Grau e a HabilitacâO
ara o Ensino de II Gran, pela Prof". Maria
Ic Lourdes Cancado Azevedo Smits, chefe do
Departarnento de Ensino de 2. Grau e Supe-
rior da Secretaria da Educacão; FaculdudeS
le Educacão: Problem as Educaciollais, pelo
Prof. Otávio Candiani, da FUMEC; 0 Ensiflo
Superior na Faculdctde de Filosofia, Ciências
e Leiras da FUNM, Visto pelos Estudantes
UniuersitáriOS, pela Prof'. Maria Lucia Car-

neiro Pires.

Dia 17

Akh-



A Presidência vai conceder a palavra ao
Dr. Fernando Jorge Fagundes Neto, DD. Se-
cretáO de Estado cia IndOstria, Comércio e
TuriSmo, Para proceder a leitura das conclu-
sôes da 2.; Sessão do Simpósio de Desenvo]-
vimeflto Siderdrgico Nacional.

O SR. ORIENTADOR (SECRETABTO
FAGIJr.DES NETO) -

- Minas Gerais seguiu o caminho economi-
camente mais saudãvel de formar urn par-
que consumjdor de ago, Para isso compro-
metendo parcejas vultosas de seus recursos.
Depois de faze-b, pode e deve enveredar
pela producao de ago, que não ira, apenas,
Para outros mercados, ficando também
aqui. Isto possibiljtara a minimizacao do
custo tie distiiiiujcao do produto.

cristalize na consciêflCia nacional a certeza preparar Para disputar as oportunidades qu
de que a interioriZacãO do desenvolVimeflto é 

ele oferece. E jâ corn reiação ao ensino su-

uma meta de vital importâflCia e prernente irn- perior em regiöes onde está 
comprovado que

portância, a ser alcancada pairno a palmo, jamais conseguirá registrar indices satisfató.

dia a dia, custe o que custar.	
rios de qualidade, não ha como encorajá-lo oi
contemporizar corn suas deficiêjlCiaS, princj

A tese, que não requer pesquiSa Para ser palmente no que se refere a certos cursos que
acolhida por todos, pois que mora no born a realidade vem demonstrafldo serern dispen.
senso de cada urn, é a de que não se pode sáveis on redundantes dentro da estrutura exis
negar prioridade absoluta a alfabetiZacãO da tente. Mais aconselhável seria que as esco-
crianca, proporcionando4he escolas e profes- las que os rnantêrn fossem compelidas a mudar
soras em nñrnero compativel corn a dernanda de objetivoS, adaptando o scu aparelharnento
e em qualidade cornpativel corn as necessi- Para a forrnacão dos tipos
dades de urn povo que está crescendo e deseja	

de especialistas

crescer

	

	
POUCO numerOSoS e que são reclarnados pelo

corn seguranca e lucidez. Eviden- mercado de trabaiho".

temente, 0 eflSiflO prirnârio será seinpre 
Ii

alicerce sobre o qual se constrUirá corn major
on menor seguranca e lucidez toda a obra de-
senvolvimentista nacional.
AutoridadeS responsáveis pela educacãO

no Brasil reconhecem que, do ponto de vista
global, na atual conjuntura do ensiflO supe-
rior, os mais sérios problemas, entire outros,
residem na morosidade corn cpie se proceSSa a
reforma universitária, na inexistêflcia de or-
gao de planejamento e contrOle junto as uni-
versidades na falta de aperfeicoarnellto de
professores - que por sinai são mal remu-
nerados - e na carência de recursos finan-
ceiros Para que sejain sanadas algumas ilas
deficiênciaS já apontadas, on todas elas, se
possivel. Reconhecem, por outra parte, que
Os objetivos essenciaiS da educacão se resu-
mem na forrnacão de bons profissionaiS par"
as várias areas em que se promove o desen-
volvimento do Pals, a pesquisa pura, voltada
Para o homern e suas necessidades, e a for-
mação de homdns verdadeiramente esciare-
cidos, e não apenas titulados.
Como o dinheiro é, no sistema em que

vivemos, a mola real de todas as iniciativaS
orientadas Para o desenvolvirnento econôrniCo
e o bem-estar social, talvez fosse o caso de se
fazer uma revisão serena dos critérios que tern
presidido a distribuicão dos recursos pñblicos
pelos diversos órgãos administrativOS. E pos-
sivel que existarn equivocoS orcamefltãriOS no
escalonamento das prioridades, determiflando
distorcOes. IdentificadoS e sanados esses pos-
siveis equivocoS, o passo imediato seria a des-
tinação de recursos mais abundantes Para as
Areas educacionais carentes, sobretudo para
aquela em que vegeta e sofre o ensino pri-
mario. A infância não pode ficar condenada
ao obscurantiSmo e a miséria, abandonada ate
pelas professoras, cujo nOrnero dirninui cada
dia, por forca da desercão das que procuram
outras profissOes mais rendosas e menos in-
compreendidas, e pelas óbvias opcOes da ju-
ventude estudantil feminina, que, hoje em
(ha, não gosta nem de ouvir falar em rnagis-
tério, salvo excecOes ditadas por uma vocacãO
incontornável e irresistivel.

Não se deve perder de vista igualmente
a necessidade de estabelecer de pronto todas as
facilidades Para a difusão do ensino profis-
sionalizante de segundo grau, como forma de
evitar que o ensino superior continue sendo a
meta exciusiva da juventude. Os que não
conseguern alcancá-la, por isto mesmO, tor-
nam-se marginalizados no processo econô-
mico, pois perderam a ocasião própria de se

CONFERENCISTA: Dr. Fernando Antonio
Roquete Reis

ORIENTADOR: Dr. Manoel Moacélio Mendes

- A existencia de minério de ferro näo é con.
clicão necessária e suficiente Para a produ-
cão de ago. A produçOo de ago é
sinônimo de desenvolvimento. 0 impor-
tante é o seu consumo.

- A existencia e abastecimento de minério
de ferro não é empecilho ao desenvolvjmen-
to siderOrgico, pois o mesino é abundante
e, conseqüentemente, de baixo preço. Os
fatores limitativos ao desenvolvimento si-
dethrgico são a falta on o alto custo dos
redutores, a escassez de recursos finan-
ceiros, elevados custos de distribuiçao e
indisponibiljdade de tecnologia.

- A carêncja de carvão e petróleo no Brasil
leva a maior exploi-acao dos recursos hi-
dricos nacionais Para o setor de eletros-
siderurgia.

- A reducOo direta ressurge devido a crise
mundial do petróleo e initejs perdas de
gas natural. Poupar energia passou a ser
a palavra de ordem . i'vluitas empresas, ins-
tituicOes de pesquisas e téCnicos estão,
presentemente, engajaclos em estudos de
processos de reclucao direta. Em Minas
Gerais, a USIMINAS e a Mannesmann vêm
atuando neste sentido.

-. No momento, a expansäo no setor siderür-
gico deve ser condicjonada a Ponca viabilj-
dade de usinas voltadas Para a exporta-
cao, abanclono da idéia de projetos tipo
"mamute" e ênfase na reducão de custas.

- Mantjdos os parâmetros de subsidjos aos
transportes de matériasprjmas e conswno
de ago fortemente concentrado, a solucao
locacjonal correta tern sido aproxjmar a
lflcjOstrja do mercado. Urna das maneiras
de superar tais obstãculos é a que Se tern
em vista nos ültimos tempos em Minas,
atraves de continuo aumento do consurno
estadual de ago.

0 surto de desenvolvjmento industrial mi-
ciado no perlodo 1971/74, aliado ao sa-
neamento financeiro, permite ao nosso
Estado afjrmarse não por força de urna
decisão politica, 'nas por decisOes ernpre-
sariajs relacjonadas corn os projetos Si-dertirgicos

ConclusOes cIa 2.' Sessão

I --- DA CONFERENCIA

II -- DOS DEBATES

No durso dos debates, o Exrno. Sr. Presi-
dente da CVRD, respondendo a algumas das
muitas perguntas que foram encamjnhadas ao
orientador, Presidente cia AcOMJNAs, acres-centou 0 seguinte:

- A CVRJ) nijo pretencle transferii- sua sede
Para Minas Gerais, porque esta operaçäo
seria onerosa, inOtil e desnecessárja prin-
cipalmente pelo sacriflcjo de cerca de duas
mil famllias de empregados estabelecjdos
no Rio de Janeiro.

- A atual clirecão cia CVRD elevou a cotaçao
do fundo (le meihorarnento e clesenvolvj-
mento da zona do Rio Doce Para 100 ml-
lhOes (Ic cruzejros Contra 20 milhOes em 74
e 4 milhOes em 73. Atualmente, este fundo
é rotativo. Isto significa que os emprés-
tirnos concedjdos em anos antes-jores re-
forçam o fundo na medida em que são res-
gatados pelos mutuárjos.

- 0 mais importante não é a arrecadacao do
Imposto Unico sobre Minério, mas sim os
investimentos da ordem de 2 bilbOes de
dOlares que a CVRD está fazendo em Mi-
nas Gerais.

- A CVRD está estudand0 urn complexo si-
dei-drgico Para implantar em Minas Ge-
rais. Isto significa urn apoio direto e in-
direto ao projeto AcOMINAS.

- Concluida a Ferrovia do Ago, Itutinga pode
vir a ser, pela sua disponjbijjdade de água
e energia e pela sua topografia, a sede de
urn importante pOlo siderürgico.

0 SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERIIAZ) - A PresidlCndia vai conceder a
palavra ao ilustre conferencjsta desta reunião,
S. Exa., o Sr. Ministro dos Transportes, Ge-
neral Dirdeu de AraOjo Noguejra, que falará
sobre o terna: Siderurgia e Transporte.

Todos nOs conhecemos a atuação mar-
dante e patriOtica do Sr. Ministro Dirceu
AraOjo a frente de sua Pasta, rasgando estra-
das pelos rincOes do Brasil, realizando a obra
de integracao do imenso espaco da Patria bra-
sileira. 0 Ministérjo dos Transportes presta
sua colaboracao essencial ao processo de de-
senvolvimento nacional. No setor de siderur-
gia, a atuaçOo desse ministério tern sido de-
cisiva, corn a ampliacao e a implantacao de
urn sistema viário, que torna possivel uma
politica sidertirgica mais provejtosa.

Esta é a razão do convite feito a S. Exa.,
o Sr. Ministro dos Transportes, que acedeu

Palavras do Sr. Presidente

U SR. FRESIDENTE (DrPUTADO JOAO
FERRAZ) - A Presidêncii inlerrofllpe a ieu-
nião, Para receber as autoridades que se en-
contrarn no salão nobre C que participam do
Simpósio sobre c Desenvoivimefito SiderOr-
gico Nacional, a que ora darnos prossegui-
menlo.

3.1SESSAO DO SIMPOSIO SOBRE 0 BE-
SENVUIXIMENTO SIDRGICO

NACIONAL

Siderurgia e Trcxnsporle

ConferenciSta: Ministro Dirceu de Arañjo
Nogueira

OrientadOr Dr. Luis Verano

Norneacão de Corn issão

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERIIAZ) A PresidCncia norneia os Srs.
l)eputadoS Carlos Eloy, Emilio Haddad, Dál-
ton Canal)rava, Cicero Dumont e Ronaldo Ca-
nedo para, em comissão, introduzirem no re-
cinto do plenário S. Exit., o Sr. Dirceu de
Araüjo Nogueira, e demais autoridades que se
encontrarn no salão nobre.

CornpoSicãO da Mesa

A Presidência convida Para tomarem as-
sento a Mesa o Exrno. Sr. General DirceU de
Arañjo Nogueira, DD. Ministro dc Estado dos
Transportes o Dr. Luiz Verano, DD. Pre-
feito Municipal de Belo Horizonte; o Sr. Dc-
putado Carlos Eloy, DD. Presideite do Dire-
tOrio Regional da ARENA; o Sr. Deputado
Jorge Ferraz, DD. Presidente do Diretórlo
Regional do MDB; o Dr. Fernardo Jorge Fa-
gundes Neto, DD. Secretãrio de Estado da
IndOstria, Comércio e Turismo; o Dr. Adema'
de Carvalho Barbosa, representante do Pre-
sidente da USIMINAS o Dr. Harlem Anselm°,
DD. Chefe da 5. Divisão Operacioflal Centro
-Oeste da Rede Ferroviaria Federal; o Sr.
Deputado LOcio de Souza Cruz, DD. 1.'.Secr
tario da Assembléia Legislativa do EstadO de
Minas Gerais.
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a) Ligacão ferroviária Belo Horizonte

- Sao Paulo, inclusive Itutinga - Volta
Redonda (839 km).

Como sabem os senhores, já está em
fase de conStrucão o trecho Belo Horizonte
Itutinga e Itutinga - Volta Redonda, e, a

seguir, logo que tenhamoS urn poucO de vagar,
para que as firmas de consuo	

possaulltri a 
trabaihar com eficiêflCia, passaremos a fazer
o projeto final de engenharia de Itutinga Para

São Paulo.
Ainda neste projeto eriirgic0, temoS a

ligacão CapitãO Martins - Ipatinga (70 kill),
corn a finalidade de atender exataiflente 

as

necessidades cada vez niais crescefltes do
desenvOlvim(t0 da USIMINAS. E, evidefl
temente, dai resultaria a melhoria, vale dizer,
o alargamento, de bitolaS no trecho da antiga
Estrada de Ferro Leopoldifla, a partir de
Capitão Martins ate Três Rios.
b) Variante Santo Eduardo - Vitória

(193 km).
Consta do Piano esta variante, e sab'°

os senhores que, para atingir esta regla°
transpöese hoje uma serra de 500 metros de
altura e jâ temos urn projeto quaSe comp.leto
sobre esta estrada, que deverâ ser iniC1a
rnuito em breve, para então atender o pro-
blema do forneCirflento do calcârio 

Para a

5jeriirgica que sera instalada ern Vitória.

c) Variafltes no trecho Pedra dos 
SinGS

Barra do Piral (30 kin), visando a 
fl

Ihoria da linha do centro.

Isto nos leva 
a afiriflar também que, se

examinarmos os nimerOS que traduzem a
densidade de trafego nesta maiha do centro
traduzirão os mesmoS sua importâflCia e'
ainda, se onsegU

irm05 uma rede ferroviâri

ideal nesta i
naiha, ficaria praticaiflente solu-

cionada importante I atia dos transportes fer

roviárioS do Pals.
E óbvio, por uma série de motivOS, que

0 equacioflam(mt
o do problerna ferroviário

deve ser conduzido por partes, levando em
conta, além de outros fatores, o tipo do pro.
duto a ser ransportado. Assirn sendo, se
procurarmos resolver o transPorte do minério
e dos produtos 5

jderñrgiCos, encarninharemos
a solucão do problema do transpOrte ferro-
viário na maiha central.
Do Programa de DesenvOiVim t0 Fer-

roviáriO 75/79, lancado em 18 de outubro de
1974 pelo Presidente Geisel, extrairnos "Este
5ubprograma (atendimeflto ao piano de ex-

pansão 5jderürgico) repreSenta 35,6% do
rninveStimeflto total e visa a assegurar u sis-

tema de transPOrte eficiente Para 0 Plano de

expanSãO 5jderl
1rgico, envolvendo o transporte

de minério de ferro Para exportacao e indds-

trias jder1
rgica5, insumos básiCoS e produtos

jderñrgiCoS, alérn do escoamento da producao
de rnecâflica pesada e de equiPamentos elé-
tricos. Servirá aos três pólos industriaiS do
Pals: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Ho-
rizonte".
Daquele programa, Os itenS princiPaiS,

-

Para atendimeflto ao piano de expanSãO Si.

çöes de caráter geral.	
lerdrgico, são:

Juigamos não ser posslvel focalizar o
caso particular dos transportes em Minas
Gerais, para atender ao escoamento da pro-
ducão sjderdrgica e a sua expanSão, scm antes
situarmOs o enquadramento do assunto den-
tro de urn contextO global. Tal afirmativa
mais se invalida se considerarlrtos que, em-
bora tenhamoS apenaS 18% de nossa extenSão
geográfica ao sul do paralelo de Governador
\TaladareS, temos nessa area 800/c de todo o

potencial econômiCo do Pals.
Face ao assunto que nos foi propostO pela

Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, atravéS de seu muito digno Presidente,
Dr. João Ferraz, Para abordarmos o proble-
ma de transportes face a sjderurgia neste
Estado, é lógico que nos fixareiflos de modo
marcante no transporte tIpico para atender
A demanda da producão 5iderirgica e
expaflSão programada - o transporte ferro-
viário.
Retornando aquela afirmativa de que 80%

do potencial econômico do Brasil está situado
ao sul do paralelo de Governador Valadares,
somos levados também a afirmar que nOSSO
Pals está em desenvolvimet0 ainda mal dis-
tribuido e que, se fixarmoS nossa atencão na
atual maiha ferroviária abrangida pelas ci-
dades de São Paulo, Santos, CarnpinaS, Goiâflia,
Brasilia, Montes Claros, Belo Horizonte, Ipa-
tinga, Vitória e Rio de Janeiro, verernos que
a mesma responde por 80% do transport
ferroviário brasileirO e tern urna extenSão d
apenas 28% da extensãO total do sistema.

I
Apesar de ter sido construlda em 1915,

dentro da meihor técnica ferroviária da época,
e boje, entretanto, uma ferrovia urn pouco
bsoleta, pois tern urn traço muito sinuoso,
0rque as condicöes da época não perrni-
tiram colSa meihor.

d) Rarnal de Arcos.
Ainda no Piano de Desenvolvjrnento

jder1lrgic3 ternos este rarnal, para atender as
necessida(1e5 de transporte de calcário para a
5jerurgia nacional.

e) AquisicSo de locomotivas e vagöes
especiaiS paPa 0 transporte de produtos side-
riirglcOs e minerios.

Tudo isto já está em franco andamento.
Entretanto, qualquer problema ferroviário
demanda prazos longos.

Estão todos Os itens, anteriormente rela-
cionados, ern andamento, como veremos. o
que tinhamos de adquirir jã o foi feito, em
particular locomotivas e vagöes, para entrega
programada.

A ferrovia Belo Horizonte - SAO Paulo
está corn seu primeiro trecho Belo Horizonte
- Itutinga e 0 rarnal de Volta Redonda em
obras. As outras obras estão corn os proje-
tos prontos on corn datas marcadas Para a
sua entrega.

A eletrificacão do trecho Rio - São
Paulo deverá ter seu projeto (Hidroservice)
pronto em 30 de novembro de 1975, bern
como o projeto de sinalizacão. Constroem-se,
no momento, 73 obras de arte sobre passagens
de nivel, naquela ligacao, para que nSo Se
tenha a velocidade dos trens prejudicada,
corno vem ocorrendo. Al poderemos ter urna
ligação do Rio Para São Paulo em cerca de
cinco on seis horas, superando os prazos dos
ônibus.

Na linha do centro, Belo Horizonte -
Rio, na variante do trecho Jeceaba - Barra
do Pirai, 0 contrato para o projeto de enge-
nharia final jd foi assinado em 27 de dezem-
bro de 1974, corn prazo de entrega em 12
meses. E urn investirnento pesado, da ordem
de 400 milhOes de cruzeiros.

Para a nova estrada Belo Horizonte -
Itutinga - Volta Redonda, está em andamen-
to operacional de eletrificação, cornunicação
e sinalizacao. 0 que estarnos realizando,
agora, é a obra de infra-estrutura.

o ramal de Arcos já se encontra corn 0
projeto concluldo, e em fase de elaboraçao
0 edital de licitação para construção.

Curnpre-nos ressaltar que 0 previsto no
Citado prograrna estd em andamento, corn a
Participacao integral da engenharia e da
industria nacionais. E verdade que certo
cflOWhOw teremos de importar, no que tange
a eietrificacao e, sobretudo, a sinalizaçao. A
maloria dos trabaihos sera realizada por fir-
mas brasileiras, mas alguns o serSo através
de conj0 corn firmas estrangeiras, no
(tue Se refere, exciusivamente, a parte de sina-
lZacao e eietrificação.
No prograrna Para atender a expansão

Siderurgica a RFFSA, corn dotaçôes próprias

e dentro de seu programa de reforma da via
permanente, também executará obras que
beneficiarão o Piano de Expansão Siderilr-
gico. Podernos citar, entre outras, a meiho-
na da via permanente, de Arcos a Barra
Mansa (470 kin), para permitir o transporte
de calcário para a CSN, que, ate 1980, devera
atingir 2 milhöes de toneladas.

Vimos assim corno está atacado o setor
ferroviário para atender ao transporte de
minénio e produtos siderürgicos no triângulo
Belo Horizonte - Rio - São Paulo.

Como dissernos anteriormente, 0 equacio-
namento do problema ferrovidnio deve ser
conduzido por partes, levando em conta o
tipo do produto a transportar.

Julgo interessante, aproveitando a oca-
sido, corn urn auditório de tao alta qualidade,
interesse e responsabilidade, tecer alguns co-
mentdrios a mais, relativos aos transportes,
Para em seguida retomarmos o assunto que
nos foi solicitado abordar.

Seguindo o rnesrno racioclnio adotado
para a maiha do centro, se abordarmos o
problerna de transporte do trigo e da soja
no Rio Grande do Sul, encaminharernos a
soiução do transporte Para o corredor de
exportacão do Rio Grande. Naquele Estado
sulino, visando ao escoamento da safra de
soja, da ordem de 1,8 milhão de toneladas,
1,7 milhão de toneladas de farelo e torta e
019 rnilhão de toneladas de trigo, num lotal
de 4,4 milhöes de toneladas, está o Governo
construindo 1.080 km de rodovias. Sabemos
que aquele Estado, apesar das facilidades
topogrdficas, era ate bern pouco tempo mal
servido de rodovias (o qne, alias, é o oposto
de Minas Gerais, que, apesar da sua topografia
acidentada, é o Estado mais hem servido de
rodovias federais pavimentadas). Naquele
Estado, está ainda o Governo consti-uindo ou
melhorando 913 km de ferrovias, corn diver-
sas variantes, substituicao de trilhos, obras
de arte, alérn de grandes meihonias no grande
Porto do Rio Grande e na navegação dos Rios
Jacul e Taquari, visando a meihor integraçao
do transporte rodo-hidro-ferroviánjo naquele
Estado, o que, alias, já vein conseguindo obter.

A influência na economia do Pals, em
se exportando urn milhdo de toneladas de
soja, é marcante. Aos preços de juiho, US$
230,00 a tonelada, obteriamos 230 milhöes de
dólares, o que equivale a necessidade de cx-
portarmos 18,6 milhôes de toneladas de rni-
nério de ferro ao preço médio do primeiro
semestre de 75, de US$ 12,30 a tonelada, Para
obtermos as mesrnas divisas, 0 que justifica
0 esforço do Governo naquela area sulina, de
exportação de granéis.

0 terceiro problerna importante no setor
seria o do corredor do Porto de Paranagua,
para atender particularmente ao escoamento
do milho, soja, farelo e outros produtos agrI-
colas.

A rede ferroviária do Estado do Parand
conta, no momento, corn 3.015 km de ferro-
vias em trafego, a maioria das quais de antiga
construção, e sera aumentada, quando da
conclusão dos pnojetos hoje em andamento,
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em empreStar o brilho de sua jnteligeflCia e

o valor de SCUS conhecime
t0s a este Simpó

sio, cUjOS 
integrafltes muito lucrarãO, estamOS

certoS, corn a sua palestra.
Corn a palavra o Exmo. 

Sr. Ministro dos

TransPolte5, General Dirceu de Araüio No-

gueira.

SIDERURGIA E TRANSPORTES

o SR. M1NISTRO DIRCEU NOGUEIRA
Exmo. Sr. Dr. Joao FerraZ, PD. Presideflte
da Assembléia Legisiativa do Estado de Minas
Gerais; Exrno. Sr. Dr. Luis Verano, PD.

Prefeito Municipa
l de Belo Horizonte ExmO.

Sr. DeputadO Carlos Eloy, DD. Presidente do
DiretóriO Regional da ARENA, Exrno. Sr.
Deputado Jorge FerraZ, DD. presidente do
DiretóriO Regional do MDB; E%rnO. Sr. Dr.
Fernandes Jorge FagundeS Neto, PD. Secre-
târio de Estado da Indüstria, ComérCio e
TurismO Exmo. Sr. Dr. Adernar de Carvalho
BarboSa, representante

 do Sr. Presidente da

USIMINAS; Exmo. Sr. Dr. Harlem AnselmO,
PD. Chefe da 5.4

 DivisãO Operacional Centro-
-Oeste da Bede FerroViária Federal; Exmo.
Sr. Deputado Lñcio de Souza Cruz, DD. 1.-
Secretârio da Assembléia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais; demais autoridades;
minhas senhoraS meus senhoreS SenhoreS
DeputadOs

inieialrneflte algurnaS considera
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Ii
corn 1. 029 km de linhas novas e variantes, revendo e atualizando os estudos existentes
além da completa remodelacão dos atuais sobre a navegacão do rio Doce.
trechos de trãfego mais intenso.	 0 Porto de Vitória, corn as obras que
A maiha rodoviâria do Paranã, atualmen- estão sendo realizadas ern Capuaba, dará ag

te corn 2.100 km pavimentados, será acres- corredor urn terminal maritimo de boas con.
cida de 630 km de estrads pavimentadas ate dicöes.	

Ali, amplia-se 0 cais, aumentand0

1977.	
o canal de navegacão, construindo-se Silos
Para armazenagern de grãos, armazéns fri.

0 Porto de ParanagUá permitirã, ate 0 gorificos e diversas obras complementares.
final de 1975, o acesso de navios de ate 45.000
TBP, ao invés das 20.000 TBP do momento,	

A Estrada de Ferro Vitória - Minas, cia
namento passará, Cia. Vale do Rio Doce, preparando-se para

e s u a c a p a ci d a d e d e ar m a z e 
em 1977, de 500 mu 

toncladas Para urn total transportar mnais de 120 milhöes de toneladas

de 643 mu.	
dc minério por ano, corn linha dupla, con.
trole automático de trens e corn seu projet

A principal obra ferroviãria em anda- de eletrificaciio já em andamento, será a
rnento seth a ligacSo Paranaguá - Curitiba - melhcr estrada de ferro dc bitola métrica
Guarapuava - Cascavel - Foz do Iguacu. do mundo. Estuda-se tambérn Para essa fer.

na qual alguns trechos são de linhas novas rovia o problema de bitola, tendo em vista
e outras dc variantes, visando atender a cons- passar Para 1,60 m, dentro do piano de Unj.
trucSo de ilaipu e ligar-se, no futuro, ao siS-	 ficacão de hitolas do Governo.
tema paraguaio, atendendo ainda ao escoa- Nos trechos da Bede Fevroviária Fede.
mento cia producão do Sul de Mato Grosso, ral, que compOern o corredor, embora
Sudoeste e Oeste paranaenSe, tendo e m vista servando o tracado em planta e perfil, esta-
que o desenvolviniento da producSo de gra-
neis naquela area e cada vez mais crescente.	

mos realizando servicos de remodelaçao cm

A estrada não se justificaria tao-somente Para	
toda a sua extensão e, ja no próximo ano,
teremos toda a plataforma meihorada, lastro

a construcSo cia Usina de ItaipU, para a quai levantado e grande parte dos trilhos subs-
cia e necessária.	 Mas, já nesta época, a	 tjtujdos.
producão scrá tao grande, que é indispenSá-
vel a permanência da ferrovia. Por isso ha	 Dc Costa Lacerda a Belo Horizonte, urn

necessidade da sua construcão global.	
trecho cia traçado pesado, estamos substi-
tuindo os trilhos existentes por trilhos mais

0 quarto problema importanle na area pesados, de 57 kg/m. No trecho de Belo
quo poclernos charnar de "desenvolvida" do HorizonJe a Goiandira, numa distãncia de
Pals, on seja, aquela ao sut do paralelo de 821 km, e no ramal de Ibiã a Uberaba, corn
Governador Valadares, seria o corrdor do 260 kin, estâ a RFFSA terminando o lastra-
Santos, que por sinai serve a região cm que mento, obras do protecão do linha, meiho-
mais Sc manifesta o nosso desenvolvirnento, rando 0 sisterna dc cornuniCacãO, ampliando
onde os problemas so apresentaTfl em uro- 11 patios e deverã iniciar, ainda este ano,
gressSo geométrica, e as solucOes, quando	 a substituicão total dos trilhos por material
possiveL cm progressão aritmCtica. All cxc-	 mais pesado, de 45 kg/m. Por outro lado,
cuta o Govcrno obras diver̂;,-,s na arnpliacSo devo voltar atrás e dizer que neste trecho,
do Porto de Santos, em particular, a rnargem de Costa Lacerda a Belo Horizonte, já temos
esquerda da bala, e diversas obras ferroviã- estudos para urna nova variante. La temos

rampas excessivas de ate 4/c e raios de curvarias são feitas em concordância corn a
FEPASA, particularmente na Baixada San-	 ate 100 metros, o que não se justifica
tista e na Grande São Paulo, visando a me- atualmente.
lhorar o acesso àquele Porto, em beneflcio
da sua produtividade.	

Assim, procuramos dar aos senhores umna
noticia igcira sobre o quo está o Governo

Finalmente, nesta noticia rápida sobre o fazendo nos setorcs ferroviário, rodoviáriO,
que fez o setor de transporte na região ao portuáric e hidroviãrio, Para atender a re-
sul do paralelo de Governador Valadares, gião sul do paralelo de Governador ValadareS.
que procuramos transrnitir a este auditório Afirmarnos, a certa altura desta expOSicio,
antes do continuarmos o assunto principal, quo o problema ferroviãrio dever-se-ia 

c0fl

	 c d e s s o b r c	
duzir por partes, levando em conta o tipO

vamos tecer algurnas considera
corredor Minas - Espirito Santo.	

de produto a sec transportado. Corn ludo
o que dissemos, scm nos alongarmoS em

Embora ceja urn corredor sui generis 0 detalhes, podemos notar que o Governo, pro-
tcnha no "moclo" ferrovhirio a Estrada de Fer- curando recuperar o tempo Perdido, esti
ro Vitória - Minas, trecho marcante cujo prin- realizando, em toda a area citada, ohms de
cipal objetivo é o transporte de minrio para vulto no sistema de transporte.
exportacão (pois as outras cargas repreScn-	 Passcmos, agora, especificamente a Si.

tam apenas 5% do total), aravés de urn
terminal maritimo próprio (c Porto de Tu- derurgia em Minas Gerais e ao 

traflSP0'

barSo), o corredor cstâ corn obras em anda-
 Para escoamento do producão e abastcCime

to (las usinas.
mento e outras em estudo Para que venha a
constituir-Se, Ic fato, urn corredor de trans-
porte c exportacSo, desempenhando urn panel	 INFURMAcOES ESPECIFICAS

preponderante na circulação de riquezas da NSo podernos dcixar do dizer qUeArea Sul do Goiás, Triângulo Mineiro, Alto 
do Paranalba, Região Metalürgica e Vitória.	 esforco dos governos rcvoiucionárioS no setor
Embora não seja de fácil solucão, estamos ferroviário tern sido grande, embora sob ulna

124	

jI.

ótica diferente daqucla que agora somos obrj-	
Ao transporte do minérjo Para o con-gados a adotar (e Podemos)	 E do conhe- sumo intern0 e do produto acabado, temos

cimento geral que em 1963, quand0
 a crise que acrescentar a flecessjdade do transpoje

ferroViária mais Se agravou, acentuada pela de minéri
precariedade da conservacao da via per	 o Para a exportacao, uma vez querna- Já 

no encontramos entre Os cinco majoresnente, descuidada manutenção do material exportadores do mundo (Suécia, uRss,rodante e de tracdo, corn greves Sucessivas,	 Canada e Australia)O coeficiente despesa/receita alcancou 
0jndicc do 3,45, isto é, Para cada cruzoiro	 A producao nacional prevista do mine-arrecadado, despendjam50 Cr$ 3,45.	 Corn rios e produtos acabados de siderurgia e seuseste legodo e a dura tarefa dc dcsacelerar inSUmos é mostrada no quadro seguinte.o processo inflacionário brasilciro, quo exigia

contencão 
d e d es p es as, c o u b e a os pri m eir os

govcrnos da Revoluçao, em particular aos	
DISCRIMINACAO	 (Em mllhoes de toneladas)dois prirneiros, a árdua tarefa de equacjonar

1975	 1o grave problema ferroviãrio	 980Alguma coisa	 2009
foi fcita, principalmente no aspecto finan.	 Minério (Exportacao)

65	 io	 200
ceiro, o que é domonstrado pelo coeficjente
de exploracão industrial, que em 1974 foj Miner!0 (Consumo Interno)de 1,60.	

Produfos Acabados	

15	 48	 175

........Contudo, é nosso entender que, so na-	 Outros IriSUnIOS para a Side-
8	 32	 120

qucle perIodo medidas urn tanto drãs[icas	 rurgia (CarvSo Mineral,foram tomadas (diminujcao do efetivo, sus-
pensão do tráfego em determjnados rarnajs	 Carlo)

Vegetal Manganes e Cal-
............

10	 28	 160
antieconôrnicos, Polltjca de salários, limita-
ção de investinientos de capital), temos hoje,	 TOTAL	 •face a evolucdo dos acontecimentos e para	 98	 208	 655atender a marcha do desenvolvimento do Pals,condicSo de corrigir a1g

umas medidas c fa- Em 1980, a carga transpo-fada pelaszer investimentos macicos no setor, Para quo fcrrovjas 
poderá alcançar quatro vezes maisos Iransportos não constjtuam fator de es- que a 

transportada em 1973 e, no ano 2000,trangulamento do progresso desta Nacao. E talvoz oil0 vozes mais.nisto temos tido e teromos	 Esses nUmeros sãodo Presidente Geisol0 apoo maxi mio lancados Para quo Se POSSa cntender a razão
da flcCeSsjdade urgentc e urn tanto tardia de
Ineihoranientos substancjajs nas fcrrovias, emNSo podemos ignorar que o futuro do particular na rnalha do CentroBrasil orn termos de siderurgia e indiscutivol; Possa atender a demanda futura, Para quo seem meihorespodemos afirmar que, por volta de 1980,	 condicoos.devercmos estar situados entrc o 5•c c 0 8.	
N50 devemos osquecer quo, ombora ana-

lugares dentre os paisos produtorcs do aco lisando o 
probbema do transporte dc produ-

do mundo.	
tos sidercirgicos o seus insumos, existem0 Plano Nacionni do Desenvoljmento	 outros produtos cujo transporto é de vocacaoprevé uma grand0 siderurgia na Ponta do nitidamente ferroviária, tais como cimentoTubarão (Espirito Santo), o ainda cm Minas	 e derivaclos do petróleo, c que, dos 14 prin-Gerais existo a programaç50 Para a Usina	 cipais proclutos

para a AcOior,
	 transportados pela RedeMende5 JUn	 cm Jujz de Fora, e tambéin Ferroyjãi.ja Federal S.A., Minas Gerais entra

	

MINAS Oni local a ser cseolhjdo	 no rol Como Principal produtoraalém da arnpliac50 das usinas existentes	 (mjndrio do	 de cinco
ferro, cimento, ferro e aço,

calcUm-jo forro-gusa o, no

	

A USIMINAS devord cxpandirse Para	 rochas fosfáticas)	
futuro próxjmo,5,7 Milli6es de tonobadas/ano ate 1980, c as

	

demais, fla ordem do urn mjlh50 de tonela	
0 quadro seguinfe nos dá a producao	 ibil

das/ano cada umna	 Sentjmos assim, quo	
ile aço por Estado, no Brasil:Minas Gerais flSo faltarã a sua vOcacSo side-

us	
HI

rUrgjca ampliando Silas	 inas e localjzando

	

racion
aimonto aquelas a serem implanfadas	

Esthdo	 AnO 1974	
Em 1.000 Ton	

m
eladas	 P a r a  a f e n d o r  a o s  pianos de expansSo 0	 Produçao	 Percentage

Ainstalag5o do novas sidercirgicas dando-nos

	

condicacs Oe otingir cm 1980 a produç50 dc	 Minas Gerais ..........2.957 	 3 9, 4 L A	 m ai s d o 3 0 mil h d e s d o t o n el a d a s/ a n o d o a c o,	 São Paulo ......	
26,8

Rio de J	

......2.008

	

M
eta urn tanto arrojada tomos quo prcparar 	Janeiroerr	 ..........1.870	 25,0
flossa estrutura viãria, particularmente 

fo-Vias, ndo apenas Para o transporte do produto Rio Grande do Sul ...... 283	 a c a b a d o m a s t a m b é m P a r a o s i n s u m o s q u e
	 Perna mbuco ............ 140

corCorrespondenta cerca do trê	 1,9tone-s vezes a to	 Espirito Santo .........."'gemdo produto sidercirgico	
Bahia..	

96	 1,2
............Atualmente	 91	 1,1a siderurgia nacional con-	 Paraná ..............45

	 0 , 6

	

Some 
fllajs de 15 rnulhOos de toneladas do	

.............. 1 2	 0,2

tflinérjo	
Dentso das projecdos	 Alagoas

, estaromos
Al

relatiyam	
próxifl0 ano 2000.

	

000sulflid 108 rnilhöes de toneladas, no 
já	 T OT AL .............. 7.502	 100,0
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gates,	 --
recer brevemeflte, corn a rnelhoria do frota
e adequada conserva.
Antes de abordarrnOS as solucOes a niédio

e a iongo prazo que procuraremOs dar Para
o escoamento dos produtOS da USIMINAS e
das demais usinas do Vale do Rio Doce,
permitam.noS, senhoreS, considerar outro
assunto, qual seja o dos fretes ferroViários.
SabemoS que, no momeilto, a relacão entre
as tarifas do produto acabado e o min6l'i0,
Para uma distância de 800 kin, é de 2,79.
Estarnos estudando urn modo de diminair
aquele diferencial.
Uma das idéias, por exemplO, seria

considerarse que se gasta aproximadame
1,8 t de rninério de ferro 

Para produzir UW2

tonelada de produto acabado.	 Assim,

soiucão seria baixar a relacão Para 1,8, no
rnaximo 2, que, não h6L düvida, além de outm5
0seqtieflCia5, influeflCiania tambCm no 

loCk

lizacão de novas 5jerürgiCaS, on mesh10 
fla

ampiiacãO das existefltes, bern como na
concentracao das mesmaS. DevemOs lembral

Sao Paulo, alcancando aquela localidade
pela EFVM, 14. DivisãO e 5.' Divisão, onde
é feito o baldeio seja 

Para caminhão, seja
Para a bitola de 1,60 m da 6.' Divisão °pe
racioflal Central. Todos os produtos deste
pOlo tern uma baldeacãO que encarece o

produto.
As aiternativaS acirna descritas, aérn de

todas as esvantagefls inerentes ao baldej0
apreseritavam outros problernas, dos quais
principal era o da falta de sincronia entre
vagOes da bitola estreita e da larga. Tomon
entOo, a RFFSA diversas providências n
que diz respeito a falta de vagOeS, em par.
ticular, e a meihoria do patio de Cruzeiro
Hoje, ao que sabemos, so ern Capitão Eduar.
do, no primeirO semestre deste ano, a
USIMINAS tern carregado 40.800 toneladas/
rnês, e, apesar de estar crescendo sua pro.
ducão, nSo tern, no momento, reciamacOes
a fazer.
Contudo, não ha dñvidas, outras dificul.

dades persistirão. Ate termos a soiucão
definitiVa, o que se pode fazer ate lá é aliviar
ou procurar dirninuir as servidOes. Para a
limitada tração no trecho da 14. DivisSo da
RFFSA, entre Belo Horizonte e Santa Bar-
bara, tambérn utilizado no sentido de impor-
tação, Para abastecirnento de calcârio a
USIMINAS (que vern de Matozinhos), estâ a
RFFSA, corno j dissernOS, trocando os tn-
ihos por mais pesados (57 kg /rn), e recebeu
a 14. DiviSãO 12 loconiOtiVas G-12 novas
arnericanaS, e 24 GE do indOstnia nacional,
o que C uma grandc meihoria. NOo esque-
çarnos que, neste trecho, pretende a TJSIM1-
NAS, sO de caicáriO, transportar 10,6 milhOes
de toneladaS, Para atender ao seu piano de

,	 expaflSãO.
Outro problerna cornum é faita de uni-

e formidade nas caracteriSticas tCcnicas dos
vagöes, limitando o trafego mütuo entre a
EFVM e a RFFSA. Esta dificuldade ainda

	

-	 persiste, pois é mais urna deficiênCia de
inanuteflcOo (frisos de rodas, folga nos en-

.

	

examinar o problerna de transPorte da USI-
	 -

MINAS e as solucOes ern aridarnento: julga-
dmOs ao escoammos que, se atener	

eflto dos

produtos daquela us e ao seu abasteCi-
rnento, estarernos resolvendo o problerna das
dernaiS usinaS do Vale do Aço.
Prelimiflarmenite, ressaltamos que, ao

assurnirifl05 a Pasta dos Transportes, enfren-
tava a USIMINAS problernas sérios de trans-
Porte de seus produtoS, problemaS que che-
gavam a arneacar seu piano de expaflsão.
TivernOS que dar solucöeS irnediatas, enquafl-
to determiflâVamos o estudo de outras so-
lucOes que deveriarn ser tornadaS a medio e

a longo prazo.
No mornento, a USIMINAS se serve de

três vias contInuas 
Para escoar seus produ;

tos, utilizando ferrovia: via rodovlarla, ate
Caratinga, onde é feita a baldeacao Para a
7.' DivisãO Operacioflal - LeopOldifla 

(pouCO

rendimeflto) via bitoia de metro, utihzando
a EFVM e 14. Divisão da RFFSA ate CapitãO
Eduardo, onde é feito o transbordo Para a
bitola de 1,60 m; via CruzeirO, na linha Rio

quC, 
Para a própnia RFFSA, será muito mais

jnteresmnte transportar 0 produto mais no-
bre, jst0 é, o produto acabado.

Sobre 0 assunto "tarifas", podemo-nos
ainda aIonga, Para tecer mais alguns comen-

Urn dos componentes ponderáveistarios.
no CalCul0 de tarifas é a distância. E nosso
pensament9 que, ate melhorarrnos Os traça-
dos thIs linhas on fazermos novas, terernos
que pctiidar urn modo de ajustamento, dando
ênfase aos benefIcios indiretos, pois, corn as
atuais distâncias ferroviárias e outros pro-
blemas como falta de terminais dinâmicos,
se nao for adotado urn processo de acomo-
dacãO, teremos, cada vez mais, o transporte
rodoviárbo suportando 0 escoarnento de car-
gas tlpicas de ferrovias, corn pesados prejul-
zos 
Para o Pals. A tarifa deve, peio menos,

cobrir OS custos (tern que ser major do que
os custos), mas deve ser menor que os be-
neficios. Ternos três escalas: benefIcios,
superando Os custos e a tarifa no meio; a
tarifa é major do que 0 custo e menor do
que o beneficio.

E fácil compreender isso, porque, se a
tarifa fosse major que o beneflcio, não have-
ria beneficio. Por outro lado, se a tarifa
for menor do que o custo, fugiremos daquela
politico de que o usuário deve pagar pelos
serviços que Ihe são prestados. Devemos,
ainda, considerar, e corn certa ênfase, os
beneficios indiretos, pois des representani
para a econornia do Pals muito mais do que
os beneficios diretos. Sob este aspecto, po-
demos citar, entre outros o beneficio mdi-
reto que a RFFSA propicia ao Pals, alias,
corn sacriflcio, quando faz transporte de mi-
nério Para a Cornpanhia Sideniirgjca Nacio-
nal e COSIPA, bern como o minCrjo desti-
nado a exportacOo, necessário a geraOo de
divisas.

Assim, ate que se meihorem os tracados,
diminuarn-se os dustos corn a meihoria do
produçOo e da produtividade, enfirn, ate que
se atualize o sistema ferroviOrio, julgarnos
válida a idéia de se crjar urn processo de
ajustaniento no calculo tarifário, dando-se
especial ênfase aos beneficios diretos e in-
diretos. Sc pudéssemos seguir as regras do
jogo tarjfOj-jo ao pe da letra, em condiçOes
de cobrar o custo real e a margem de lucro,
ja estaria no hora de a iniciativa privada se
interessar por opei-ar e manter o sistema, 0
que não acontece.

Vejamos agora as soluçOes em andamen-
to Para meihorar as condiçOes de escoarnen-
to, por ferrovia, dos produtos siderürgicos
e, em COflsequência, rnelhorar também as
CondjVöes de abastecjmento dos usinas do
Vale do Aço.

ApOs acurados estudos, chegou-se a
São de que a soluçao mais imediata e deinfluencia mais benéfica näo so Para o Vale

do Rio Doce, mas também Para a Zona da
Mata de Minas Gerais e Estado do Rio de
Janeiro 6 a construcão de uma linha de
'Patinga a Capitão Martins, na 7.' Divisão
(ex.Leopoldjfla) Dal, corn a construção de
vanjafites e remodelacao total, Seguir-Se-á por
Ponte Nova, Visconde do Rio Branco, Re-

crejo e Três Rios, de onde as cargas seguirão
Para o Rio de Janeiro on São Paulo, sendo
toda a linha em bitola de 1,60 m.

Vejamos qual é o estágio em que se en-
contra o problema: o projeto final de en-
genharia do trecho Ipatinga - Capitao Mar-
tins (linha nova) e da variante Capitão
Martins - Ponte Nova terá sua edicao pre-
liminar concluida em fevereiro de 1976. 0
projeto final de engenharja da variante Ponte
Nova - Visconde do Rio Branco terá sua
edicão preliminar conclulda também em
fevereiro de 1976. Não podemos fazer nada,
sem ter os projetos. Estarnos corn a maioria
das consultorias brasileiras debruçada sobre
este problema.

Os meihoramentos do traçado e alarga-
rnento de bitola do trecho Visconde do Rio
Branco, ligação Recreio - Trés Rios, cujo
projeto final de engenhania se encontra em
processo de Iicitaçao e dujas propostas foram
recebidas pela RFFSA em 2-9-75, terão a
edição preliminar conclulda no ñltimo tn-
mestre de 1976. Assim, pelas datas de apron-
tamento dos projetos, tera a RFFSA condiçOes
de iniciar no prOxirno ano as obras de cons-
trução da nova linha.

Para atender a exportacão, não ha difi-
culdades, pOiS os produtos atingem o Porto
de Vitória através da EFVM.

Restara urn problema a resolver, o que
taivez não se dê a curto prazo, por envolver
urna série de outros problemas. Trata-se
da articulacao dos linhas da EFVM e/ou 14.'
Divisão corn a Ferrovja Belo Horizonte -
São Paulo. Sabernos que no II Piano Na-
cional de Desenvolvirnento constarn recursos
Para a irnplantacao de uma bitola mista no
ramal de fabnica da EFVM. Esta solucao
entrou em comnpasso de espera, por envolver
uma série de problemas tCcnicos e econOmi-
cos. Temos antes que resolver a construcao
do Anel FerroviOrio de Belo Horizonte, em
fase de projeto de engenharia. Neste Inte-
rim, ternos que in estudando qual a solucão
cm linhas de caracteristicas novas, que do
Vale do Rio Doce se inscreverão no Anel,
em bitola (Ic 1,60 in, e tornarão a direcão do
Rio de Janeiro ou São Paulo. E haja re-
cursos!

Para o acesso a Belo Horizonte, podere-
mos tambCm construir variantes no antigo
ramal de Santa Barbara, hoje 14.' Divisão,
em bitola rnista. Assim, vemos várias solu-
cOes, que dernandarão tempo e recursos.
Não devemos esquecer de que já é tempo
de pensar na iinha Belo Horizonte - Brasi-
lia, Para atender, em meihores condicOes, a
ligaçao do centro politico do Pals com Rio,
Belo Horizonte, e tarnbérn a produçao in-
dustrial e agropecuaria de Minas e Goiás, aos
fertilizantes e adubos que darão a este Estado
condicoes de abastecer o Brasil e de exportar.

Vimos, assim, que a solução Para o
escoamento de produtos sidethrgicos do Vale
do Ago, que charnamos de primeiro polo,
inclusive Para atender ao piano de expansão
das usinas, está em andamento a médio prazo
(corn previsão Para aprontamento dentro dos
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JulgamoS que, 
Para estudo do problema

de transPOrte da producãO 
5jrürgiCa de

Minas Gerais, podemos situar em três os pólos
de producão. 0 primeirO polo, representado
pelas usinaS do Vale do Rio Doce, tendo a
USIMINAS como major produtOra a Belgo-
.Mineira (Monlevade), a ACESITA (TimOteO),
a Cia. 5jder6rgiCa Hime (Barão de Cocais)
e a Ferro Brasileiro (Caeté).
0 major consurnidor dos produtOs side-

rurgicoS daquele pOlo e São Paulo, seguidodo Rio de Janeiro e Minas Gerais, e o trans-
Porte utilizado 

Para abastecer aqueleS mer-
cados foi mais de 50% rodoviário. TalveZ
seja ate de 60%, e é urn problelTla muito
sério, porqUe o transPOrte rodoviário enca-
rece dernaSiadam1te o produtO.
Não somos contra o transPOrte rodoviá

rio, pois, pelo contrârio, é urn tranSPOte
muito bern cxecutado, urn sisterna rnuitoO
eficiente.	 Entretanto,	 o maTs caro 
munclo inteirO, e nOs devernOs procurar puxar
este transPOrte dos produtOS acabados Para
a ferroVia, não numa tendência sisteinâtica,

jtraflSigente, mas sim no sentido de ecoflo-
mizar comb e fazer corn que o produtO
acabado chegue a zona de consumO corn
precos rnais condizentes.
o segundo pOlo, o do Grande Belo Ho-

rizonte, tern as usinas da Cia. BelgOUfleu
de Sabará e da Cidade Industrial de Conta-
gem (Trefilaria), a Cia. Sideriirgica Mannes-
mann, a Laminacão de Ferro S. A. (LAFERSA)
e aquelaS usinas em implantacOo ou em fas
de projeto, tais como, entre outraS, a FMIE
S.A. - Produtos Metal6rgicos e Foria:

Acesita.
0 terceirO pOlo, de menor importâflc'

tern ern Divifl6POl5, onde está situada
iderurg1ca Pains, e em Itaüna, a 5jderñrgiC
Itaunense, as usinas de major 

Porte, além d
grande nñrnero de fornos de gusa, funci
nando este pOlo como urn apoiO aos outr(
dnis.
VolternoS ao primeiro pOlo e vamOS	

fr eis mas deverá desapa-
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prazos dos pianos de expansãO) e a longo
prazo dentro da nova maiha ferroviária de
Minas Gerais.
Dissemos que os outros dois pólos side-

rürgicos de Minas são a Grande Belo Hori-
zonte e a região do Oeste de Minas (Divi-
nópolis e Itailna), esta iiltirna funcionandO
rnais como apoiO as demais (gusa). Para
estes dois pólos, cujos maiores consumidores
são e continflarãO a ser São Paulo e Rio, a
Ferrovia do Aco e a linha do centro, que,
como virnos, sera completamente remodelada,
darão o escoamento necessáriO
Lógico que, em se tratando de transporte

de produtos siderñrgicoS, abordarnOS exclu-
sivamente o transporte ferroviáriO.
Pretendemos aqui inserir uma notIcia

sobre rodoviaS, em particular as que inte-
ressani ao Vale do Rio Doce.
A BR-262, a rodovia do paralelo 20, estâ

corn o trecho Rio Casca - Monlevade prati-
camente pronto e, terminado o contornO de
Monievade, será entregue definitivamente ao
tráfego, o que se deverá dar no rnáximo ate
dezembro do corrente ano.
0 trecho da 381 - 262 - Belo Horizonte

- Monlevade - Ipatinga, em substituicãO ao
atual, de traçado antiecoflôrnico, alta densi-
dade de tráfego (em 108 km, de Belo Hori-
zonte a João Monlevade, a densidade de
tráfego em 1974 foi de 4.356 veIculos, apre-
sentando urn Indice de acidentes superior ao
da Belo Horizonte - São Paulo e ao da Belo
Horizonte - Rio), tern o seu projeto pronto.
Está o DNER providenciando, junto a agên-
cias financeiras, recursos Para permitir que
iniciemos a rodovia em 1976.
Meus senhores: juigamos ter transinitido

a este auditório e, em particular, aos Srs.
Deputados e aos empresários presentes o que
so fez, o que se está fazendo e o que se pre-
tende faer, Para que os transportes não se
constituam urn estrangulameflto da producão
siderdrgica do Minas Gerais, e pars que este
Estado continue mantendo a sua hegemoflia
no setor.
AproveitandO a oportunidade, parece-nos

interessante prestar mais algurnaS informs-
çöes do que estamos fazendo, particulariflew
te no setor ferroviáriO, do que não so Minas
mas todo o Brasil tanto se ressente, e que
se medidas heróicas e iirgentes não forerr
tomadas, poderã haver a desaceleracãO d
nossa marcha em direcão a uma posicão mar
cante entre as naçöeS.
Assim, vejamos rapidamente outras me

didas em andamento, visando beneficiar
maiha existente e mesmo dar uma nova m
lha ferroviária a Minas Gerais, Estado med
terrâneo, região de transicão entre os doi
"brasis": o do Norte/NordeSte e o do, Su
que, embora fonte de produtos prirnriO:
parte Para a industrializacão, mantendo-s
como exportador de produtoS agropeCUârsos

RernodelacãO, corn troca de trilhos el
todo o trecho, de Belo Horizonte a Goiandir
corn 821 km; do ramal [biá - Uberaba, co
262 km; bern como a ampliacão de patios

a meihoria no sistema de comunicacão na-
quelas linhas, o que, embora conservando o
traçado em pianta e perfil, jâ ultrapassado
permitirá uma circulacão de ate 10 milh6e5
de toneladas.
Se considerarmos que, no momonto,

pouco mais de 2 rnilhöes do tonoladas cir-
culam por aquelas linhas, dosde já teremos
meihores condicôes de atendirnento no que
diz respeito a via permanente, ficando a
solucão futura corn a constriJc5a de novas
linhas.
Vimos tambérn quo estarnos trocando os

trilhos no trccho Belo Horizonte - Costa
Lacerda, nuina extensão de 113 km.
A construcãO, em andarnento acelerado,

da variante Pires do Rio - Araguari, pelo
2.Q Batalhão Ferroviârio, corn caracteristicas
téenicas atualizadas, nurna extens5o de 167
km, dará meihores condicSes a Fgacão Bra-
silia - Triângulo Mineiro - Sul do Pais.

Estamos executando a remodelacão no
trecho Iaçu (Bahia) a Monies Ciaros, numa
exteflsaO (IC 814 km, quo, corn a construção
da variante Iacu - Mapele, próximO a Sal-
vador, numa extenSão de 270 km, rnelhorará
substancialmente a ligacão ferroviarla da
Capital da Bahia a Belo Horizonte.
Para atender ao transporte de fosfato e

as indñstrias de fertilizantes que surgirão na
area, lancou o GEIPOT - empresa brasileira
do planejarnento do transporteS vinculada ao
Ministério - o edital n.9 10, em 29-8-75, de
licitacSo Para a selecão do firmas do consul-
tons pars claboracSo do estudo de alterna-
tivas de transportes (le rocha fosfática do
Vale do Paranaiha.
Finalmente, como já dissemos da ñltima

vez quo estivemos em Belo Horizonte, deter-
minarnos estudo visando a descentralizacãO
administrativa, a meihor localizacão do poder
do decisSo Junto aos usuários e considerando
o importante no ferroviário quo constitui
Belo Horizonte, bern como o acelorado do-
senvolvirnentO por quo passa Minas Gerais.
Estuda-se, disse, a irnplantacão de urn Co.
mando regional da RFFSA na Capital ml-
neira.

CONCLUSOES

I - Virnos que 70% do transporte uti-
lizado no escoarnento da producão siderlir
gica pars São Paulo é feito por rodovia. E
inegavel quo o setor rodoviário possibilitoo
o crescimento da economia brasiloira.

Scm a sua participacSo, estc crescimefl
to teria sido comprometido. Contudo, temOS
quo ajustar o "modo" do transporto a carga.
A caracteristica marcanto do quadro do trans-
Porte ferroviário no Brasil é, scm düvida, a
sua baixa utilizacão. Este quadro carctor1
uma grande anornalia e paroco muito malS
grave quando so considoram as condicöos do
Pals - dimeflsöeS continentals, economia em
crescimento - condicöes estas que exigirtam
uma adoquada utilizacão do transporte fer-
roviáriO.

0 baixo nIvel percentual em que Se en-
contra a participacao ferrovjárja no Brasil
exigiria uma inversão da tendência. 0 atual
Governo esforca-se por faze-la iniciando o
prOCeSSO e que Outros COntinuem, Para ajus-
tarmOS as Coisas no lugar devido, isto é, cada
orgãO modal, dentro do possivel, transpor-
tando sua carga peculiar.

2 - Devido a demanda crescente, o
transporto ferrovjárjo tern dificuldades em
,tender sos usuários. As razOes que nos
pareCem mais impOrtantes são:

a) baixa rotatjvjdado dos vagöes;

b) falta de intogracão intormodal;

c) falta de desvio nas grandes ompresas.

A baixa rotatividade é causada pelas
condiçöes precárjas da via pormanente, falta
de terminals adoquados on mal oporados,
diferencas de bitola e também demos-a do
próprio usuário em liberar os vagôos.

Quero, ainda, esciarecer que, no concer-
nente a material rodante, vagöes e l000motj-
vas, fez a RFFSA oncomenda do 20 mil Va-
gOes e 300 locomotivas, pars atencler em
particular C indñstria siderdrgjca, transporte
de minério e carga geral. A par disto, como
vimos, ostamos concentrando os osforcos na
via permanonte, nas linhas de mais aita
densidade de trCfego, tendo em vista nOo sO
a seguranca, mas buscando acelerar a rotati-
vidado dos vagOos. Sabem os senhores qua]
a velocjdade media, em km/hors, do vagoes
carregados na RFFSA. Foi, no ano de 19742
de 6,3 km/hora Assim, VemOs quo, Se nab
meihorarmos a via permanenfe, Os terminalse a operacao como urn todo, nOo haverC
pleno USO do material novo, que 56 ira so-
brecarregar as veihas linhas, danifjcandoas
e elevando o custo operacjonal

Se analisarmos ainda a rotaçao dos Va-
gOes em 1974, na RFFSA veremos que:

da frota estava em movi-

da frota estava parada em
ifltermediários.

- 57,70% da frota ostava parada em
tersnjnajs

Todos ostes dados nao nos aterrorizam;Pelo contrCrjo dOo-nos incentivo Para 
0 tra-b

aiho de recuperacao do sistema o que exige,
antes de tudo, meihores vias Permanentes.

A falta de integracao intermodal é outro
fator quo traz dificuldades ao usuário.	 A

integraçao resolveria os problemas de trans-
Porte porta a porta a custos menores, pela
utilizacao da ferrovja na parte principal do
transporte, ficando o rodoviCs-jo Para as
pOntas.

Os maiores usuCl-ios deverjam ter con-
dicOos de recebor os vagOes em seus patios.
o custo do transporte ferrovjárjo de produtos
acabados é tambem uma dificuldade atual
Para influenciar os usuCs-jos na sua utilizacao
Por isto, quando falamos em tarifas, referi-
mo-nos C necossjdade de urn ajustamento,
Para que, ate que se tenham meihores con-
dicOes, partidularmente de via permanente,
ontrem também como componontes 

Os bone-
ficios diretos e indiretos, proporcionados
pelo transporte ferroyiário.

Atualmente, o transporte rodovjCrio, de-
vido As condicOos peculiares, concorre corn
vantagem em parto corn o transporte ferro-
viário. Enfim, o aspocto da vantagem do
transporte rodoviCrjo é quo a conserva da
rodovja é feita pebo Governo Federal. 0
caminhoneiro soja a grande empress on
autônomo, nCo participa, portanto, da con-
servacao da rodovia, o quo nOo onera o seu
custo de transporte. Por outro lado, no caso
da forrovia, cia tom que fazor também a sua
Conservacao; além dos prOprjos velculos, isto
é, do material do tracOo e rodante, vale dizer,
do caminhOo, a ferrovia é obrigada também
a manter a sua via pormanente em ótirnas
condicoos.

p1

- 16,70%
mento;

- 25,60%
Patios

Enfirn, é do conhecjmento geral que as
ferrovias brasileiras, pars born desempenhar
o seu papel, deverOo atingir padrOos de aita
eficiência no quo concorne C sicberurgia.
Além da aquisjçao do vagOes apropriados ao
transporto seguro e oconômjco do proclutos,
devoria sor implantado o sistema do trem
unitCrio, do rápida descarga o retorno, per-
mitindo aumento da utiiizacão de vagOes.
Quanto As usinas, no sontido do meihorar o
tempo do carga, diminuindo a imobjlizacao deveiculos, sera necossCrja a implantacao dePatios apropriados Para triagem, pesagem e
dospacho

Meus senhores, ilustres Depufados se-
nhores das classes empresarlais, Sr. Presj-
dente dosta Casa: não prociso dizer do que
foj o prazer e a honra do Ihes falar sobre
alguns probiemas inerentes C Pasta dos Trans.
portos, em especial Cqueles que dizem ros-
peito a Minas Gerais e ao transporte de pro-
dutos siderOrgicos. Quero terminar, rope-tindo 0 que disse o Exrno. Sr. Presidente
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11
Ernesto Geisel, no lancamento do Programa
de DesenvolVirneflto FerroviâriO 1975/1979:

"0 Brasil é a terra dos grandes e esti-
mulantes desafios e, dentre os maiores e de
mais relevanteS consequeflCiaS, estará, serfl
dñvida, este clue nos propöe, agora, a reco-
nhecida precariedade de nosso sisterna fer-
roviáriO, especialmente nas regiöes mais di-
nâmicas do Pals e nos centros urbanOS de
major densidade populaciOflal.
0 Governo da Repüblica espera, confian-

ternente, superar tal desaflo em tempo hâbjl,
corn tenacidade e esforco perseveraflte, certo
de clue não ihe faltarão o entusjaSmO, a

cornpreeflsaO e 0 espirito cooperativo clue
empreendimento de tal magnitude está a exi-
gir de todos executivoS, trabaihadores e
usuárjos - Para clue, no mais curto praZO,
possa ele madurar scm tropecoS, deixando,
alma!, de constjtUjr o grave ponto de estran-
gulamento clue hoje ainda represeflta Para o
desenvolVjmento e progreSSo ininterruPtoS
do Pals e o major bern-estaI desta populacão,
clue bern merece e por dc, corn justo djrejto,

de ha muito reclama."

Muito obrjgado.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - Corn a palavra o Dr. Luis
Verano, DD. Prefeito de Belo Horizonte e
orientador dos debates desta reunio.

O SR. ORIENTADOR (PREFEITO LUIS
VERANO) -- Sr. Deputado Joiio Arañio Fer-
raz, Presidente desta Casa; Sr. Ministro dos
TransporteS, Dr. Dirceu Nogueira; senhoreS
componentes da Mesa; Srs. Deputados; meus
senhores, minhas senhoraS. Em prirneiro
lugar, desejo congratular-me corn esta Casa,
na pcssoa de seu Presidente, pela oportuni-
dade e pelos resultados já visIveiS deste
Sirnpósio. Desse entrelacarnento irnaginado
e posto em prâtica por esta Casa, do Legis-
lativo corn o ExecutivO e a particiPacão das
classes produtoraS, hão de surgir medidas,
iniciativas e proyidênciaS de real proveito

para o Pals.
Desejo, Sr. Ministro, congratularrne corn

V. Exa. Raramente se ouve uma conferêflcia
tao objetiva, tao repleta de dados, tao prag-
mática corno aquela clue V. Exa. acabou de
nos oferecer.
Tive oportunidade de dizer a V. Exa.

ha algurnaS sernanas atrás e you repetir aqui
Para clue fique registrado, porque o clue disse
ha dias näo ficou registrado, mas a repeticão,
hoje, o será: V. Exa. é o ministro clue, apóS

25 depressöes de várias classes empreSarlais
c de reclamoS da populacãO, responde a urn
pedido de providência. V. Exa. já dcii
dernonstracão de clue vai resolver os pro
blemas, e eu particularmente ihe peco des
culpas pela casuIstica. Lutci 12 anos parr
obter Para a USIMINAS o clue V. Exa
exaustivamente disse aqui. Ficamos pro
lundamente agradecidos, nós mineiros, a
ouvir as palavras de V. Exa. Estou cert
de clue V. Exa. dará continuidade aos tra
balhos. V. Exa. abordou aqui urn Pont

Debates

o SR. ORIENTADOR (PREFEITO LUIS
VERANO) Varnos orientar os debates.
Confesso clue me sinto urn pouco perplexo,
porque não sei ate clue ponto nesta Casa vaj
a autoridade do orientador dos debates. En-
tretanto, tenho urn regularnento em mãos e

you tentar seguir este regulainento, clue diz,
em seu artigo 13: "Cada aparteador tern
direito a 5 rnjnutos." Von controlar o tempo,
corn a perrnisSãO do Sr. presjdente, e, se for
necessáriO, esse tempo poderá ser prorrogado
corn a autorizacãO do Presidente da Casa.
Além djsso, darej uma certa precedência:

estamos na Assembléja Legislativa, e os Srs.
I)eputadoS terão a preferêflCia. Para dois
deputadoS, teremos urn debatedor não-depu-
tado. E o clue me parece justo.

Recebj urn roteiro, e, no item n.° 1, fala-se
cm fazer uma análjse crItica (Ia conferência.
Acho clue esta conlerêflcia nio precisa de
anâlise critica, porque foj perfeita, Clara e
cartesiafla. Já informci sobre o tempo e
quero diver clue os Srs. Deputados poderão
usar o microfone. Se necessário for, csten-
deremos este direito aos niodeputad0s. corn
autoriZacäo da Presidência.

0 SR. PRESIDENTE (DEPTJTADO JOXO
FERRAZ) - A Presidência informa ao senhor
orientador, ao inteligente Prefeito de Belo
Horizonte, clue S. Exa. tern toda liberdade

(IC 
adotac as norinaS clue julgar meihor para

a conducão dos nOSSOS trabaihos.

0 SR. ORIENTADOR (PREFETTO LUIS
VERANO) Antes de passarrnOs as per.
guntas, atendendo a urna solicitacãO especial,
no curto espaco de tem

po de 15 segundos
edido pelo Sr. Deputado Jorge Orlando
Carone, concedemos a palavra a S. Exa.,
Para clue possa fazer a entrega, ao Sr. Con
ferencista, de uma documentacao.

0 SR. DEPUTADO JORGE ORLANDO

	

CARONE	 Sr. Ministro, na ñltima vez que
V. Exa. esteve em Belo Horizonte, tivemos
a oportunidade de ouvir urna palestra de V
Exa. na Bede Ferroviária, se não me engano.
Durante aquela palestra, V. Exa. enfatli°°

L 
clue nenhum proprietáriO de terreno comPr
endido no trecho da Ferrovia do Aço serla
lesado. Aquilo nos trouxe, na opOrtun1'
uma grande tranquilidade, pois tratava	

de

D 
uma declaracilO partida de pessoa e de orga°
sérios, como SilO V. Exa. e o sen Mlnistcrbo

o Mas, Sr. Ministro, de acordo corn as repot

lagens dos iOrnais dc circulacao estadual, da
major fidelidade possIvel, e de fotos tiradas
inclusive por advogados constjtujdos nelas
fainIlias na presenca de V. Exa. nesta Casa,
asSo As mãos de V. Exa. fatos clue prefiro
ao djscutir, mas clue estão contidos na inte-
dra nessas noticias, Para conhecimento de V.
xa. e Para clue, imbuido dos meihores prin-
clijiOs democrátjcos e de justica, V. Exa.
poSSa tomar as providencjas cabIvejs e ne
cesstrias no caso, no sentido de clue näo seja
dilapidadO o direito humano dos proprietá-
rios daquela regiäo. Se flecessário for, en-
trarei em entendimento corn V. Exa. através
dos advogados constituldos por aquelas fa-
milias. Tenho certeza de clue, após tornar
conheCimento do problema através das repor-
tagens, V. Exa. ira tomar as providências
necessárias, coibindo urn abuso clue está sendo
feito, lesando o direito adquirido daqueles
proprietários. Muito obrigado! (0 Sr. Dc-
putado Jorge Orlando Carone passa a do-
cumcntacäo as mãos do Sr. Ministro Dirceu
Nogueira).

o sn. ORIENTADOR (PREFEITO LUIS
vERANO) -- Pergunta do Sr. Deputado José
Santana:

"E conhecido o fato de clue o transporte
ferroviário Para produtos acabados, a exern-
plo do clue ocorre hoje corn o ago produzjo
em Ipatinga, é rnais caro do clue o rodoyjárjo.
Nao acha V. Exa. clue se torna urgente urna
revisao na Politica de fretes ferroviários,
diminuindo a relação entre o custo e au-mentando a eficiência do transporte?"

Sr. Conferencista, usando da minha con-
dicão de orientador e dos scm direjtos, 1cm-
braria clue V. Exa. já responden a pergunta
no bojo da sua conferêncja, quando mencio-
nou clue está procurando urn mcio de en-
contrar aquela relaço. V. Exa. chegou a
dizer clue o ideal seria a relacao de I Para
1,8%. Acho clue já está respondjda a per-
gunta, rnas V. Exa. poderá dar rnaiores
esclarecjrnentos

O SR. MINISTRO DIRCEU NOGUEIRA
-. Realrnente, está respondjda.

O SR. ORIENTADOR (PPIEFErTO LUIS
VERANO) - A segunda pergunta seria: "Po-derja V. Exa. expor corn mais detalhes o
projeto da Ferrovja do Ago no tocante a sua
irnplantacao? 0 prazo de mil dias ja citado
Por V. Exa. será suficiente, apesar das
'flumeras obrasdearte necessárjas entre 

Os96 km de tñnejs a serern construjdos?"

o SR. MINISTRO DIBCETJ NOGUEIRA
Este aspecto näo foj ahordado em deta-thes. IIá un-Ia prevjsão Para termjnar esta

ferrovia em corneco de 1978, e envidaremos
todos os esforcos Para isso. Trata-se de urna
obra urgente e dificil, mas temos a massa da
engenhj brasileira, não so de Consultoria,flias, sobretudo de construcao trabalhandofiesta ferroyja Já estao a pleno vapor, quaseto
dos des. E exequlvel. Não temos ainda oprojeto terrnjnado como frisei, corn relacão
a Parte de eletrifieacao e sinalizaçao.	 Esta-

mos procurando referêncjas Para fazer urna
concorrêncja internacjonal a respcito do pro-
blema, clue é delicado, porque não temos co-
nhecirnentos mujto avancados neste setor,
aqui no Brasil, nem muita capaejdade Cxc-
cutiva. Entretanto nesta parte, desejamos
engajar consórcios, brasilejros corn estrangej-
ros, estrangeiros corn brasileiros, no sentido
de clue grande parte do material a ser em-pregaçjo seja tarnbém eonstrujdo aqui no
Brasil. Este prazo é urn prazo dc construçao
que considero ideal. Se não alcancar,nos
este prazo, farernos no prazo mais curto clue
flOs for possivel, enfrentando problemas, e
o mais sério talvez seja o dos tdnejs. En-
tretanto, quanto ao material, na serma da
Mantiquejra, é rnais consistente	 Na regiaoperto de Belo Horizonte encontramos certas
dificuldades corn a pirita. Prcocupanos
menos urn tdnel na serra da Mantiquejra,
conk 8,5 km de extensäo, por ser de granito,
do clue urn de 3 km, mas de pirita. E este
e urn problema muito mais delicado. Talvez
seja urn estrangula110 do conjunto.
Quanto as terraplenagens não temos pro-

hlemas; o rnesmo se dá corn as obras-dearte,
e, embora tenhamos pontes de 100 m de altura
Para serern coflStiuidas, sabernos clue a flossaengenharja está altanjente habilitada Para
isso. Tenho conscjência de que consegul-
remos fazer em curto prazo essas obras
planejadas. Entretanto, isso é aleatório, por-
que estamos sujeitos a variáveis em todos os
sentidos.

que tern sido urn tabu e clue é a relação iusta
e adequada dos fretes. LevantoU V. Exa. em
prirneiro lugar, em todos os debates clue jâ
escutei sobre transporte ferrovjárjO, a justeza
da relacão custo e beneflciO, e foi muito
além: falou, impljcitarneflte, da relacão custo
beneflcio social.
Congratulo-me corn V. Exa., rnas me

congratulo muito mais corn o Pals.

O SR. ORIENTADOR (PREFEITO LUISVFRANO) - p
ergunta do Deputado Federal

Jorge Ferraz, Prcsidente do Diretórjo do
MDB em Minas Gerais: "0 Govcrno ja se
preocupon corn a unificacao de bitolas das
diversas estradas existentes? E possivel, emtermos econOmjcos?"

Abusan1j0 mais uma vez do direito dc
orientador do debate, inforrnarja ao Deputado
Jorge Ferraz que ja existe urn trabaiho c urna
recomefldacao do Govemno Federal a respeito.
No mornento, nenhuma plataforma se faz cluenão permjta - ainda clue seja Para urna
estrada dc bitola media - no futui-o, a ins-
talacão de uma bitola de 1,60 m. Em clue
pese esse tipo de bitola, correspondendo a
10% da rede nacional, tednjcamente entre-tarito, é mais aconselhável porque a tenclên-
cia é Para trens mais pesados, corn major
capacidade de cargas. A decisao existe. A
irnplantaco é demorada, porém é possivel.

Ha, aqui, uma série de perguntas do
Deputado Raimundo Albcrgarja, clue conden-
sadas levarjarn a navegaçao do rio Doce.
Evidentemente, todos nOs sabemos clue o
transporte fluvial é de muito encanto, é real-
rnente urn transporte barato. 0 do rio Doce
ja foi estudado yárias vezes, e, corno disse
o Minjstro na sua conferência, está sendo
estudado no mornento. E urn transporte
dificil, porque o rio Doce tern o problerna
grave de derrocagern excessivamente cara.Em todo caso, parece-me interessante

Eu me aventurej a andar urn pouco mais,
porque gostaria de fazer urn megistro de na-
tureza histórica.	 0 velho Percival Falkon
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Rairnundo Albergaria em que o Sr. Minist0
tome conhecimento do inteiro teor das per-
guntas, através do Sr. Coordenador.

0 SR. PRESIDENTE (DEPUTADO J0,X0
 - Por norma adotada, o orientador

responderá a uma pergunta de cada partici.
pante, Para que todos tenham a oportunidade
de ter as suas perguntas respondidas. E
orientador, tendo tempo, voltará as pergun.
tas do nobre Deputado Raimundo Albergaria.

11
da. Aqui, ele diz: comparacao de cargas
de frete por carga de vagão, carga total em
relacão ao custo operacjonal Dá vários
prodUtos e, aqui, o minério de ferro figura
corn ft-etc cobrado pela Estrada de Ferro
Americana de apenas 63% de dusto opera-cjonal. Esta é uma técnjca usada no mundo
jnteiro, por todas as ferrovias. Desejej dar
csses jidos apenas como complementacao

disse-me pessoalmente, em 1949, que desejava
construir uma usina siderñrgica em Aimorés,
usando o rio Doce como fonte de navegacãO
ate aqtLele ponto. Mas a resposta do Sr.
Ministro talvez seja mais completa. Ele ape-
nas rnencionou que estão sendo elaborados
estudos Para a navegacão do rio Doce.

0 SR. MINISTRO DIRCEU NOGUEIRA
- 0 problema, como disse o Dr. Luis Ve-
rano, é complexo, mas nao estâ bra de cogi-
tação. Procura-se construir barragenS suces-
sivas ate alcancar cotas mais elevadas. 0
problema da clerrocagem, o da limpeza da
barra so construcöeS caras e teriam que ser
feitas. Entretanto, a nossa navegacão no in-
terior é precária. A ilnica que está produ-
zindo em termos econômicos é no Rio Gran-
de do Sul, na Bacia do Japi - Tuquari -
Lagoa dos Palos. Estarnostambém tentando
melhorar no caso do Tietê. No Tietê, cons-
truIrarn-se as barragens em sentido inverso,
do montante Para jusante. Restam ainda
duas barragens a serern feitas, Para que o
rio Tietê seja todo navegável.
Estamos incrementando a navegacão do

interior, e o Vale do Rio Doc.e tamhém está
sendo estudado. E coin que in-
formo aos senhores que participei de uma
reunio em que se assinava entre o Depar-
tarnento de Portos e Vias NavegáveiS e a
ELETRONORTE urn convênio Para construir
urna barragem no rio Tocantins, na corredei-
ra de Itaboca, entre Marabá - Tucurui, uma
barragem coin in altura, onde serão
empregados recursos da ordern de 400 milhöes
de cruzeiros, Para a construcio da cclusa
necessâria a navegacão. Essa obra ira per-
muir a navegaciio no rio Tocantins ate Porto
Nacional, possiveirnente.

Outro rio cogitaclo é o rio Grande, onde
foram construldas as barragens, mas não as
eclusas. Entre So Paulo e Minas Gerais,
todas as harragens deviam ter eclusas, mas
elas foram feitas coin ao aproveita-
mento hidroelétrico, e, sendo ccIuas urn
pouco mais caras, no forrn construldaS.
Cogita-se de estudo, ainda rnuito incipiente,
Para que se possa aproveitar a navegacao.
Estarnos fazendo derrocagem e dragagem no
rio Paraguai, Para que se leve a navegacão
W Cascas e Cuiabá, navegacão que já foi
feita coin intensidade em tempo ante-
rior. A Cia. de Navegrção do Paraná, que
é subsidiária da SUNAMAM, através do
DNPVN, esta hoje fazendo a meihoria desta
navegacaO.
Falando em navegacão no interior, deve-

mos voltar ao rio Doce. Sc naquela época,
como disse o Prefeito, os meios eram dife-
rentes, hoje são meihores; a derrocagern é
cara, mas é viável.

0 SR. DEPUTADO NILSON GONTIJO
- Sr. Prcsidente e Sr. Ministro, coin per-
missãc de V. Exa., o nobre Deputado Rai-
mundo Albergaria se encontra inteiramente
afônicc. Era desejo de S. Exa formular
perguntas Para conhecimento do inteiro teor
das mesmas pelo Sr. Ministro e demais pre-
sentes nesta Casa. Insiste o nobre Deputado

o SR. DEPUTADO NILSON G0NTlJ
Nem a Casa nem V. Exa. tomaram conhe

cimento da pergunta feita pelo Sr. Deputado
Rairnundo Albergaria. Insisto que sua per.
gunta seja do conhecirnento geral.

o SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - Informarnos que, sobre a nave-
gacão do rio Doce, o Sr. Ministro já res.
pondeu.

0 SR. DEPUTADO NELSON GONTIJO
- Sr. Presidente, parece que V. Exa.
deseja que a Casa tome conhecimento da per.
gunla do Sr. Deputado Raimundo Albergaria.
E direito do Sr. Deputado dar conhecimento
a Casa da sua pergunta, pois trata-se de prer.
rogativa regimental.

0 SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JQAO
FERRAZ) - A Presidência mantérn sua de-
cisão. Em outra oportunidade, o conferen-
cista voltarâ a responder a pergunta do Sr.
Deputado Raimundo Albergaria.

0 SR. DEPTJTADO NILSON GONTIJO
- Retiro-me do plenário em sinai de pro-
testo, Sr. Presidente; não posso admitir o
cerceamento da liberdade de quern quer que
seja nesta Casa.

0 SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - A Presidência mantém sua de-
ciso e dá a palavra ao orientador, pois não
ha quesião de ordem a resolver.

0 SR. ORIENTADOR (PREFEITO LUIS
VERANO) - Perguntas do Sr. Deputado
Jorge Orlando Carone:

"1. - A tarila cobrada pela Bede Fer-
roviária a MBR, Para o transporte de rninéflo
extraido por esta empresa, cobre o custo
operacional gasto neste transporte?

2.-- Quando da assinatura do contrato
cntre a Bede e a MBR, Para transporte de
minéric, a Bede tinha conhecimento do pre
iulzo que teria?

3. - Por que motivo o transporte do
minério feito Para a MBR dá prejuIzo a Bede,
e isto, ate hoje, ainda não foi corrigido?"

Antes de pedir a S. Exa., o Sr. Ministro
dos TransporteS, que responda a perguflta
formulada pelo Sr. Deputado Jorge CarOT1e,
eu desejava icr, aqui, urn dado tirado do 11Vr0
Economic Soft Transportation, que é a biblja
do transporte. Ha urna tabela dos fretes e
valores relativos nos Estados Unidos, pals do
liberalismo, onde as esiradas não são d0
poder pñblico e, sim, de propriedade priV

O SR. MINISTRO D1RCEU NOGUEIRA
lHi uma diferenca entre o transporte de

ruinério feito Para a MBR e o transporte Para
o Rio de Janeiro, Para exportacao	 0 sis-tema estabelecido pela MBR é urn sistema
praticamente mecanizado e automatizado Para
a MBR, enquanto o outro sisfema é precãrjo.
Dc sorte que 0 caI-regamen0 e descarrega
mento dos vagöes é feito aufomatjcamente
Para a MBR, enquanto Para outros minera-
dores a forma é difei-ente Existe urna dnica
diferença de preço de tabelas. Pot- outro
lado, fol assinaclo ha mujtos anos este con-
frato da MBH coin Bede Ferrovjárja Fe-
deral, contrato de que foj, de certa forma,
interveniente o Banco Mundial, porn que o
próprio Banco Mundial (Jesse auxilio Para a
meihoria da ferrovja onde seria transportado
o minérjo. Surgiu, ai, urna formula empirica
que chegou a determinados resultados e que
todas as partes aceitaram A partir de certo
volume de minério, se nSo me faiha a me-
mona, depois de 15 rnilhOes de toneladas,
essa forma poderá ser meihorada 0 Dr.
Camargo dá urn dado de 73%, e o nosso sis-
tema apresenta ate Uma percentagem supe-
rior. Os benefIcios deixados pela expol-taçao
do rninério, no Brasil, são da ordem de 78%
De modo que, embora a ferrovia cobre precos
abaixo do custo, os benefIcios sempre são
altamente rentávejs ao Pals. E a Rede Fer-
roviOrja é também uma das partes do Gover-no, ficando, portanto, a major parte do be-
neflcio deritro do Pals, embora o frete seja
ofleroso.

0 SR. DEPUTADO PEDRO GUSTIN -
Sr. Presidente, houve urn lapso na perguntafeita pelo coordenador, que gostaj-ja de cor-rigir. Antes, porém, you fazer urn ligeiro
intr6it0 Para, depois, entrar na 

pergunta.V. Exa. nao acha justo o Estado de MinasGerais possujr urna forma direta de exporta
cSo, no invés de ser obnigado a usat- os portos
do Rio de Janeiro São Paulo, Espirito Santoe outros?

Estaria o Governo Federal inclinado adar o apojo necessOrio ao Estado de Minas
Gerais, no sentjdo de estudar o 

aproveitarnen.
to do rio Doce, nele instajando seu pot-to?

Como sabe V. Exa., os Portos de An-
tuérpja Bremen e Hamburgo estão localjza-
dos em l-ios e estSo classjficados entre os dez
maiores do mundo 0 de Hamburgo pt-in-clpalmente, estO lOcaljzado a 130 km do mardo Norte, no rio Elba. 0 pot-to localizadoem Aimorés ficaria mais perto do Atlantic0Poderia V. Exa. imagjnr o quanto seria
proveitosa Para o desenvolvjrnento daquela
1-egi5o a consti-uçao de urn P

orto no rio Doce.Ate onde o Govern0 do Estado podenja contarcoin 	apoio do Governo Federal, Para arealizaçS0 desta modificacao que estarnosapresentando? Pergunto: corno ye o Sr. Mi-
fliStro a Possibjljdade de Minas Gerajs rei-
vindjcar urn Porto Para o 

nosso Estado?

0 SR. ORIENTADOR (PREFEITO LUIS
VERANO) - Sr. Presidenle gostat-ja de con-solidar as palavras do Deputado. 0 quehouve foi uma expressSo que veio inadver-tidamente na pergunta: Porto fluvial. EstO
esclareciJa a razSo: a palavra fluidal foicorta (Ia

o SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAOFERRAZ) - Coin explicacSo do nobreDeput',)
 Pedro Gustin, a Mesa revê sunposicSo, porquanto houve urn engano por

Porte do orientador.O SR. ORIENTADOR (PREFEITO LTJIS
VERANO) - Pergunta fejta pelo eng.° José
de Lima Barcellos: "As hidj'ovjas e os 

(JUIOSmineradores, gasodutos e oleodutos constj-
tuem sistema de transporte de grande interesse
Para a ativi(iade mmnerometaldrgica Qua]
o pensan0 do Governo quanto 0 sua par-
ticipaçao na estrufura da Orea do Pals?"
Coin 	aos dutos, Sr. Minjstro, enmu conipietamente ignoran

O SB. MJNISTRO DIRCEU NOGUEIRA0 MinjstCrjo dos Transport5 não estO,Praticarnente envolvido no problerna de trans..POrtes pot- dutos. Este é urn assunto dire-ta
mente ligado ao Ministénjo de Minas eEnergia	 Pare 	que foi feito urn con-10 

cab-c firmas hrasjlejras e intei-nacjo..flats de emuisSo	 E vjOvel o que tern sidorealizado em outros paises, coin 	pro-veito. 0 Ministénjo dos Transportes nSo estO1fltervj(J0 neste problema

o SR. PRESIDENTE (DEPPTADO JOAQ
PERRAZ) - Coin palavi-a o Sr. DeputadoC us t in

O nobre Deputado Nilson Gontijo tinha
razSo quando firmava a sun posiçao em favor
das pci-gunts do nobre Deputado Raimundo
Aiherga 1-ia E sempre nobre a Presidência
re\-ei' unla posicSo quando enrada.

o SR. DEPUTADO PEDRO GUSTIN -
Sr. Presidente, em prirneiro lugar, querja
congratu1ar coin Exa. por rever a sunposicSo. Em segundo lugar, nOo houve equl-voco do oriefitador. . A pergunta veio acres-cida (le uma palavra que ensejou ao orien-tador formulála daquela forma. A pergunta
teria sido a seguinte "Como ye o Sr. Mi-
nistro a Possibjijdade de Minas Gerais rei-
vindicar urn Porto Para o Estado?"

Ora, foge inteiramente ao esplrjto dapergunta o acrésdjrno da paiavra fluvial.Corn os adendos formulados evidenternente,a pergunta fjcou inteiramente modifjcadaPor esse rnotivo, queremos, scm pretenderfazer a defesa do orientador, explicar que
houve urn lapso por Porte de quern formulou
• pergunta. Assim sendo, Sr. Ministro, volto
• insistjr: V. Exa. ye possibjljdade de con-seguirmos a realizacão de uma velha reiyin-
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I

tlicação dos mineiros, isto é, urn Porto ma-
rItimo Para Minas Gerais dentro do Vale do
Rio Doce?

o SR. ORIENTADOR (PREFEITO LUIS
VERANO) - Agradeco as explicacöeS. De
fato a porgunta veio corn a palavra fluvial
por acréscirnO, e este acréscimo foi demais.

o SR. MINISTRO DIRCEU NOGUEIRA
- Como produrci expor aos sonhores, o
estudo do rio Doce, no que se refere a na-
vegacãO, já foi feito, inclusive vários eflSaioS,
rnas nunca corn a profundidade adoquada.
Voltamos novamente ao probloma e, logo quo
passive', vamos contratar alguma firma de
consultoria ou fazer estudos diretos, através
do Departamento de Portos e Vias Navegá-
veis e, so depois de ter esses estudos, podere-
mos dar urna resposta satisfatória. Aos se-
nhores qualquor coisa que eu adiantaSSe agora
soria complotarnonte aleatória. Sei das thfi-
culdades gerais, porque ha lugaros em que
o rio permite urna corta navOgacaO, pois tern
urn declive muito suave, mas ha outros im-
própriOS Para a navegacaO, como na sua
origem e na sua foz, onde ha grando asso-
rearnento. So depois, já que estudo do rio
é coisa muito demorada e complexa. So
depois dos estudos e de uma previsão de
custo é que podoriamos dar uma resposta que
correspondesse a sua pergunta.

0 SR. DEPUTADO SYLO COSTA -Sr
Presidente, agora sou cu quernesta confuso.
Na verdade, a celeuma foi criada em virtude
do não ter sido ontendida a palavra fluvial.
Alas e que represento uma cidade que tern
urn Porto fluvial: Pirapora - porto fluvial
o capitania de portos.
De forma que, aproveitando a oportuni-

dade da pergunta do Sr. Doputado Rairnundo
Albergaria, gostaria de ouvir de S. Exa., o
Sr. Ministro, uma resposta corn relação aos
problemas da navegacão no rio São Francisco,
que está cornpletarnoflte abandonada. Quan-
do a politica do Governo fala em drenagem
do rio, quando o mundo so prepara Para
melhorar o transporte fluvial, nós temos urn
rio da integracão nacional que, na verdade,
como está sendo tratado, pode tornar-se o
rio do desintegracãO nacional, jâ que a Cia.
de Navegacão do São Francisco não cumpre
corn seus objetivOS. Pediria ao Sr. Ministro
Para dar urna noticia que me acalmasse, que
me alentasse, corn relacão a verba formidével
que o Governo Federal gasta no rio São Fran-
cisco, Para fazer a dragagom, Para o apri-
moramento do porto fluvial. Gostaria de
saber so vai ser feita a dragagern Para apri-
moramento do Porto fluvial causa da
celeuma criada - e também urna resposta
Para quo eu possa dizer aos barranqueiFo
que o rio Sao Francisco, na verdade, vai sei
uma via navegável, já quo oxiste interesso d(
Govorno a esso respeito.

o SR. MINISTRO DIRCEU NOGUEIRA
Men caro Deputado, o Porto de Pirapora

foi de fato dado como inaugurado em épocas
passadas. Entretanto, não se acha ainda
em condicöes do funcionar coma urn born
Porto.
0 caso do rio São Francisco, Para ser

explicado, é preciso quo so faca urn pouco
de história sobre ole. Antigarnente, o sal
quo vinha do Nordeste chegava a Petrolirla
o Juazeiro e descia polo rio São Francisco
W Pirapora, Paracatu e outras regies. Corn
o advento das rodovias, os carninhöes pas-
saram a trazer o sal diretamente, não passand
polo rio São Francisco. 0 rio São Francisco,
apesar de sor considorado o "Rio da Inte
gracão", é merarnente interior, porquo no
e ainda navegável ate o mar. Hoje, temos
problemas causados por outras solucöes que
foram considoradas mais importantos, comb
a construcãO da barragern do Três Marias,
quo dotém as águas do rio Sao Francisco,
naturalrnonte a quantidade necessária Para
atender ao fornecimonto do onorgia olétrica.
Corn isso, as embarcacöos quo saem do Pi-
rapora em demanda do .Juazoiro o Petrolina,
ao longo da margorn do vârias cidades vizi-
nhas, muitas vezes ficam encalhadas par falla
do volume do água. Ate chegar esta água
ao ponto em quo se encontra a ombarcacão
encaihada, dernora-so trés ou mais dias. A
navegaciio do rio São Francisco, hojo, é urn
problema muito sério. Estarnos aguardando
soluçöes que advirão da barragorn de Sobra-
(linho. quo osta sendo construlda na Bahia.
Essa harragern ira permitir uma navogabili-
dade meihor Para o rio. E, simultaneamente,
estamos estudando a dragagern o a derroca-
gem do rio.
Acontece também outro fonômeno no rio

São Francisco. E quo o rio osta cada vez se
espraian(lo mais e, a medida que se espraia,
o volume do agua sendo o mesmo, diminni
o scu calado. A solucão seria a construcão
de urn canal em toda a oxtcnsão do rio, urn
canal profundo quo aumentasse a altura das
margens Para quo, ontão, a navegacão fosse
mais eficiento. Disso decorrerá outro pro-
blema, quo C o da baldeacäo quo terâ que
ser foita em Petrolina ou Pirapora, porque
as cargas quo vêrn do Norte e Nordeste, atra-
vessam o São Francisco o devoriam doscer
Para a Sul não correspondom ao encareci-
niento que resulta dessa baldeacão. Portanto,
trata-se do urn problorna muito complexo.
Neste momento, estamos corn possoas inte-
ressadas na solução dosse problema, o a Su-
perintendência da Marinha Mercante e 0
Departamonto do Portos Navogaveis estão 1a
zendo cstudos Para apresentar uma solucaO
Para a São Francisco e torna-lo urn rio apro
veitavol corn boa navegacãO. Entretanto,
haverã sempro a problema do volume de
água, porque a represa do Três Marias pode
liherar e necessitará sornpro formar estoque
do água Para a época de ostio. Dá a ufl
pressão do que aquilo era uma coisa rnuito
próspora. Muita gente quo trabalhou naqUele
setor, em tempos anteriores, acha que aqU110
fracassou, mas o doclinio quo resultou fol da
conjuntura quo so forrnou em tomb do rio-

o SR. DEPUTADO SYLO COSTA - Em
terrnos, Sr. Ministro, porque, na verdade, a
olitica do Governo Federal, a polItjca do
ijnjstCrjo do V. Exa. é no sentido do fazer
do Pirapora 0 rnaior eixO rodoferreofluvjal
da America Latina. Jsso é a quo foi pro-
ramado e anunciado aos quatro cantos do
Pais, o Piraporaso prepara Para isso. Na
verdade, V. Exa. falou de transporte do sal,
uias as indñstrjas do cimonto em Minas Gerais
tern a transporfe do gesso feito, ainda hoje,
polo rio Sao Francisco. Quanta ao quo V.
Exa. afirmou em tormos do abertura do ca-
nal, Id ja existe urn canal natural.	 Polasvoltas quo as embarcacoes tern que dar, pam
acompanhar a canal do rio, a 

percurso tor-
na-se evidentemente mais iongo. r',ras o quo
nós vomos de prejuizo ndo pode sor justj-
ficado pela falta de água no rio, 

porque adifiduldade do navegacao no rio São Fran-
cisco se dii enti-e as cidades de Pirapora e
Cachoeira da Manteiga, on seja, uma distincia
de apenas 97 km do Pirapora.	 Au, após
recebor as ribs Abaete, das Voihas, Parao-
peba, Urucuia e Paracatu, o rio tern sua
navogaciio independentemonte do quo a re-
presa de Três Marias abra ou niio suas corn-
portas Para facilitar a navegacão. Do forma
quo o quo faita Para a completa navegacao
do São Francisco é o 

aprimorarnonto das
margens do canal do Cachoeira da Manteiga
W Pirapora Este 6 a objetjvo do Governo,
mas digo a V. Exa. que é 

justamento a falta
de assistCncia por parte da atual adminis-
tracao da Cia. do Navegacão do São Fran-
cisco quo estii prejudjcando esta regiio. En-
tretanto, osta companhia dispoe de todos as
recursos do Governo. As verbas São formi-
diiveis, as embarcacoes são as mais moder-nas, mas parece que existe urna corta pre-guiça. 

Apesar disso, Sr. Ministro, na vor-
(lade, ninguCm sabe se pode contar corn a
navegaç50 do São Francisco, quo dispöe depranchas do 220 toneladas o cinco ornpurra
dores do majs alto 

aperfejcoamento Para
fazer oste transpoi.te Na verdade, no anoPassado, em 1974, as toneladas 

transportadaspela navegaç0 do São 
Francisco ocuparamUrn s6 ompurrador, uma so prancha do 220tOrleladas, quando a Cia. do Navegacao tern

Veja V. Exa. que é todo urn capita]
OCjOs0 

e urn material também ociaso, e, pare
termniflar, quero aponas dizer a V. Exa., Sr.
Ministro quo n65 

barranquciros esperamos a
atencao do V Exa. Para aprimorar a trans-
Porte do rio São Francisco.

0 SR. MINISTRO DIRCEU NOGUEIRA
Mandamos agora uma Comissão quo tra-haiha diretamente na SIJNAMAN no DNPVN,

Para ver quais são realmente as dificuldades
que desejarnos procurar minorar. V. Exa.cltou este trecho do quase 100 km, que C 

0mais difjcjl. Este é 
exatamente o estmangu-

lamonto que estd havenrjo. Pmocui-amos car-rigir este problema. A inércja é devida as
dificuldados Elas são de tal forma, quea própria Cia. do Navogacao do São Fran-
cisco ostd-se encarregando do fazer o trans-
Porte de passageiros na ropresa de Fui-nas.Esta é urna incoerêncja, rnas não podemos
evitii-la imodjatarnente Faz o 

transpoije depassagoiros em ostradas municipais que fo-
ram iflteri-ompjdas pola barragern do Furnas.
Furnas nada tern a ver corn Trés Marias. 0
problema é de tal complexiclade, que resol-
vemos dar-ihe urn sontjdo rnais enérgico,
Para vor so ate Sobradjnho 

podemos ter uma
melhoria no aprovejtamento desse rio. Como
111550 muito bern o sonhor, o caso do gesso:
IrazClo do regiS0 do Pernambuco Para cii C
uma ótima carga, urn ótimo transporte, além
das cargas naturajs ao longo do rio. Podo
crer quo tambCm 

intensificarernos o nossoesforço Para 0 São Francisco.

o SR. ORIENTADOR (PREFEITO LUIS
\TEBANO) -- Aproveitando o embalo, temoslima pergunta do nobre 

Doputado Sylo Costa:
Sabern as scnhores qual a velocjdade media
em krn/hora de vagSes carregados na RFFSA?
Foj no ano do 1964 de 6,3 

km/hora	 Per-gunto: iSSO é erro do impressSb ou é averdade? So e verdade, nSa é urn indice
desalenta(Jor iii que sabernos quo urn bonde
pode percorrer uma distincja de 33,8 km/horn?
Hii, aqui, duas coisas: C 

realmente clesa-lentador, mas é a verdade nSa hA erro. 0
ilustre conforencista quis referirse a velocj-
(lade cornerojal Infelizrnente, ou me lembroaqui do saucloso engenhejr0 Gil Guatjmoz;n
(fue dizia que "em matCria do 

transportes,
cstarnos andando Para tris", porquo a velo-
cidade comercjal do urn trem da antiga Rode
Mineira era inferior, ii do urna tropa de mulas
dos nossos tropeiros E a 

conferencista,
realniente (leu urn sentido do desalenta,
(JUando (leu esse niimora.

A seunda pergunta é a seguinte:	 'Sr.Ministro, existe a projeto da Ferrovia do Aco?So positjvo, do quern 	projeto, qua] a custodo projeto, aprovado par quern? Foi acorn-
panhado por sandagem de solo?	 Qual avalor do prajoto?"

S. Exa. chegou a dizer das dificuldades
Ia solo nas praxirnidades de Belo Horizonte
da facilidacj0 dos trechas mais distantes da
:ona da Mantiquejra, mas, corn mais detaihes,
reio quo samente a Sr. Ministro poderi
sclarccer.

Fica esciarecido que não ha improprie-
dade quanta ao termo Porto fluvial. Temos
varios em Minas, e o principal C o de Pira-
pora, quo é inclusive uma capitania de portos

prirneiro: a barragem do Três Marias, indis-
pensáVCl ao fornecimento do energia elétrjca,
retérn água. Segundo; a rio esprajouse
Terceiro a navegacao tornou-se mujto diff-
cii. Pode ser quo a barreira de Sobradinho
venha a meihorar as condicôes Estarnos
também aprofundando a estudo sobre o rio
São Francisco Para ver as soiucöes a serom
adotadas.	 Não sei so respondj satjsfatoria
mente a porgunta que me foi feita.

o SR. MINISTJiO DIRCEU NOGUEIRA
o projeto ostii em estudo e exige

precjsSo rnujto grande. Ternos viirios osca-
lSes-base de prajetos. Inicialmente, foi feitourn levaritarnento	 que cor-respandou a uma escala do 1.10.000 apenas
Para traçar uma dirotrjz. 

Posteriormente,
depojs do tracada a dirotrjz geral, quo cor-
responde a urn estudo feito pelo antigo chefe
1a BedeMineira do ViacSo cm 1941, tivo
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oportunidade de ver, ha poucos dias, esse
estudo e al, exatarfleflte, a diretriz que es-	

s

tamoS fazendo. Não houve nada de novo.
Posteriormente a esse levantameflto aerofoto-
grarnétrico, houve outro dentro da diretriz t
definida, permitindo uma escala em meihoreS
condicöes Para lancar o tracado geornétriCO
do projeto. Traca-se, ail a poligoflal. Vat-se,
então, implantar esSa poligonal no campO, 0

que charnarnOS jâ urna locacão da via férrea.
Born, entretantO, chegando em determiflath5
posicöeS, aparecern alternativas. Então, apa-
recern as vezes urna, duas on três alternativas
em determinadOS trechos e tern-se que esco-
iher dentre essas alternativas aquela que a
engenharia julga melhor. EntSo, todo esse
conjuntO vai constitUir o projeto chamadO
projeto geológicO, quer dizer, em planta e
perfil está lancada a ferrovia. Posteriorrnefl
te a isso, vamos fazer os estudos geotécfliCOS
e geologiCoS Para verificar as qualidades do
terreno, Para ver se o emboqUe de tñnel pode
ser nesta ou naquela posicão, se convém fazer
alguma variante. Vamos verificar a nature-
za do solo, Para ver se aquele solo suporta
aterros, porque, em muitos lugareS, ha tuna.
Então tern-se que retirar aquela tuna e co-
bear urn material born. Tudo isso, os as-
tudos geológiCOS e geotécfliCOS é que nos V50
perrnitir prosseguir. DepoiS, já sabemos que
vai haver uma ponte em deermifladO lugar,
uma ponte de 100 m, que está dando o gran-
de tracado da estrada; o peril1 da estrada
vai permitir uma estirnativa de uma ponte
de 100 in. Alas, ao locarmoS, veriiicamos
all a posicão da ponte: ela pode ter 110, 120,
80 ou 90 rn. Então, at é que se vai projetar
e desenhar a ponte. Para isso, é necessânio
então fazer a sondagem do solo, Para ver
onde vai ser a fundacäo. Feita a fundacão,
então, ver qual é a estrutura da ponte. En-
tao, é o detaiharnento do projeto. Vai-se
fazer urn corte. Já se sabe que neste lugar
ha urn corte, suponhamos, de 15 in de altura.
Born, qual e a inclinacãO do talude? Vertical?
E de rocha? Mais inclinado? Conforme a
natureza do terreno, será mais ou menos
inclinado. Então, isso é o detalharneflto do
projeto. Eu assoeio muito esses projetos corn
o proleto de uma casa. Nós vamos projetar
uma casa. Fazernos a planta da casa, a
compartimefltacãO das salas e quartos, todas
as pecas e serventiaS da casa, de urn modo
geral. Mas ainda nSo escoihemoS a cor da
pintura, das Paredes, do teto; não escoihemoS
ainda os móveis e nern as suas cores.

,or percussãO. Tern que ser direta. E Urna
ondagem carIssirna. Então, 0 projeto do
ñnel é feito juntamente corn a sua const.
ão, em principio.	 Se ha uma pirita
udo indica pelos estudos geológicos da area
me citei aqui de Belo Horizonte, que pirita
uma rocha rnuito ingrata Para nela se
ibrirem tüneiS, porqUe, volta e meia, dão
tunis - então tern-se que ir furando e ao
mesmo tempo fazendo o revestirnento e yen-
ficando se aquele revestimento corresponde
realmente as necessidades. Vão-se medjr a
cada mornento, digamos, a cada 10 m de
construcão de revestirnentO, as deformacöes
que existern nas Paredes do tdnel. Se existem
ou não existern deforrnacöeS. Não ha cálculo
preciso de engenharia que assegure a garan-
tia de que o revestimento do tñnel é perfeito.
Então, é preciso, após feita a construção
verificar se ha deforrnacöeS. Então, 0 deta-
ihamento do projeto é uma coisa qua pros-
segue junto corn a obra.

o SR. ORIENTADOR (PREFEITO LUIS
VERANO) - Dispomos de pouoS minutos
e ainda ha cerca de 30 pergunlas. De modo
que muitas delas vão ser respondidas poste-
riormdnte. Na ordem em qua foram apre-
sentadas, teinos a n.9 5, feita pelo Sr. De-
putado Nilson Gontijo. E a scguinte "Em
passado barn próximo, cxtinguiramse os ra-
mais ferroviâriOs sob a alegacão de qua cram
deficitãrios, embora des atendessem tambéin
outros interesses do Estado, que lamentou a
ruedida. Hoje, comprovado o dsacerto da
medida, corn o Pals e os Estados em desen-
volvimento industrial, pretende o Ministério
dos Transportes, tendo em vista que o trans-
Porte ferroviánio é mais barato, a mesmo Para
desafogar as grandes rodovias, restabelecer
ramais extintos ou never Palo inenos alguns
casos? VSo-se continuar extinguindo ramais
sob a alegacSo de que são deficitárioS?

Nota-se atuabmente a luta de interesses,
a particiPacSO de grupos organizadeS contra
os interesses de Minas, espeeialrneflte do
Estado de Sao Paulo. Como sah V. Exa.,
o turisrno no Sul de Minas é uma inddstnia
que de certa forma sustenta a econornia
daquela região, embora lute corn ía la d es-
tradas e ate corn dificuldades de cornunica
ção. 0 grande sonho do chamado circuitO
das Aguas é a pavimentacão da estrada SAO
Lourenco	 Ponte do Capote - Itiubá on
São Lourenco - Maria da Fe	 itjubâ -
Campos do Jordão. Estudos prontos, tra-
jetos traçados, orcamentOS aprovadoS, inaS
o DNER nao inicia as obras. A imprenSa
paulista está contra o trecho que ainge Cam-
pos do Jordão. Quando a ec000mia e OS

interesses de Minas serão atendidos corn pelo
menos os 52 km de asfalto?"

0 SR. MINISTRO DIRCEU NOGUBIRA
Este problerna de erradicacSo de ferrOvms

a de rarnais ferroviárioS é urn problema de
inasiadamente complexO porque isso é com
pletamente conjuntural. Por exernPbo: 

C0

rneçou-se a construir Para Patos de Min'
nao me lembro bern do lugar, uma ferroVta.
Construiram 80 kin, e o total da estrada era
de 100 km. Não se chegoU a Patos de Min'
porque na época aquilO não era rentavel e

0 SR. ORIENTADOR (PREFEITO LUIS
VERANO) - Sam ddvjda nenhuma.

0 SR. DEPUTADO NELSON GONTIJO
- Parece-me que a obna está afeta ao DER.
Gostaria de ouvir do Sr. Ministro dos Trans-
portes uma resposta: A maior indistnia do
Sul de Minas, o tunismo, terá dentro em breve,
possivelmente dentro de urn ano, a ligacao
asfáitica de apenas 50 a poucos quilômetros,
propiciando meihones rneios a economja rni-
neira naquele setor?

O SR. MINISTRO DIRCEU NOGUEIRA
- Quanto a rodovias, Minas está muito hem
servida. E exatamente porque o Dr. Ademar
esté na dinecao do DNER. Minas terã quem
defenda corn nlujta ênfase esses problemasPode enen que esses problemas estão emboas mãos.

o SR. ORIENTADOR (PREFEITO LUIS
VERANO) - Pergunta do Sr. Deputado Jorge
Carone: "Pela nianhã, o Dr. Fernando Reis
nos afirrnou qua os vagoes da chamada Fer-
rovia do Aço, no seu retonno, estarjam vazios.
Essa afirmativa é verdadeina? Em caso ne-gativ0, o que ela ira transportar"? Creio queeu Posso responder a perg.j é qua o pro-
Jeto ACOMINAS contempla uma coquerja, e
o Dr. Fernando Reis disse qua o retorno dosvagoes da Vale do Rio Doce é utjjjzado notransPorte do carvão	 Da masma manejrae é por isto qua a ACOMINAS vai senInStalada na região sobre a qua] se cogita
sera transportado de volta do Porto de Se-petiba o cal-vão necessáni0 Para a ACOMINAS0 transporte de retorno sari 0 carvão.
Pergunta do estudante de Direito, Ema-

noel Rabelo JOnior: "Aprovejto a oportuni-(lade Para eumprjmefltar o Presjdente desta
Casa, qua conseguju despertar a mocidadeI trazêja aqui. A gente olha Para cima e

ye o pessoal de amanhã firme, estudando or,
assuntos. A pergunta é a seguinte: a fer-
rovia que ligará Belo Horizonte, Itutinga,
Volta Redonda e São Paulo terá por finali-
dade apenas o transporte de minérjo de ferro
a aco on transportará também passageiros?"

0 SR. MINISTRO DIRCEU NOGUEIRA
Trata-se de urn problerna, porque estaferroyja dave tar uma velocjdade adequada

Para cat-gas - e a Veloejdade das cargas será
superior a 3 km por hora; será velocidade da
ordern de 80 ou 100 km por hora. Vebocj-
dade cruzejro e não comerejal. Agora, cia
deve sen compatjbjljzada Para passageiro.
Esse e urn estudo qua está sendo levado a
cabo na ENFEF, Para van qual é a compati-
bilizacao. A velocidade de passageiro, em
ci-uzeiro, será da ordem de 150 km horárjos.
Estamos ainda em tempo de "Mania Furnaça',
mesmo a velocjdade de flossos trans de pas-
sageinos.	 Devemos evoiuin.	 Está-se pro-curando uma compatibilizaço Para aprovej-
tan esta estrada Para ambas as coisas: não
so Para cargas, como também Para passagej-
ros. 0 passageiro exigiré e sera necessáj-ia
uma velocidade major. Isso vai dependes-
da compatibi1jza00 da vebocjdade da cargacorn a do passageiro. Esse estudo estã san-
do levado a efeito, Para qua haja urn apro-
veitamento duplo.

o SR. ORIENTADOR (PREFEITO LUIS
VERANO) - Para finalizar, em atendjmento
ao qua dispoe o Regirnewo, o Deputado An-
tOnio Dias quer usan o microfone Para fazer
sua pergunta dinetamente

O SR. DEPUTADO ANTONIO DIAS -
Sr- Ministro, não preciso dizer qua a sua
conferêncja foi cheia de objetjvjdade a, como
hem saiientou o nobne colega Deputado Nilson
Gontijo, foi, senäo a meihor, uma das me-
Ihores conferCncias deste Ciclo.
Nós, Deputados do Norte de Minas, so-

mos os qua mais sofremos nesta AssembléjaTalyez por pentencermos a uma negião pobre,
talvez peia rnultipljcjdade de problemas qua
nos chegarn por parte daqueles qua, corn
alegria, representamos Os habitantes do
Norte mineiro qua cortam o Sul de Minas on
o Tniângulo Minejno tern inveja ao viajarem,
a 150 km/horn, por aquelas rodovias asfai-
tadas. A major paixão do sertanejo da mi-
nha região é sentir qua o asfalto chega so
W Montes Claros. Muitos fazendeiros da-
quela regiao, qua monam na Capital, vão de
Belo Horizonte ate Montes Ciaros através de
rodonja asfaltada Porém, Para chegar ate
suns fazendas, devem enfrantan penigos, sam
contar o incOmodo da poeira das estradas
de terra. Como V. Exa. sabe, a ligaçao
entre Jaiha e Janadha é feita por estrada de
terra qua suporta trafego de mais de 700
carros por dia. Além dos passageiros serve
comb via de escoamento da producão da
região qua representa niqueza a grandeza
Para o Brasil.

Outra estrada que reputo a mais impor-
tante Para a integracão de Minas corn Nor-
deste e Brasil-Central é a que iiga Montes
Claros a Rio - Bahia. 0 projeto tecnico

hAA

i

Então, urn projeto final, mesrno de en-
genharia, Para uma ferrovia dessas, levaria
de cinco a sete anos. Ora, nós temos o
projeto geológico esse projeto nos permite
francarnente iniciar a obra. Agora, o deta-
ihamento do projeto tern qua proSsegUir ate
o fim da obra. Haja vista o problerna dos
tdneis. Por exernpbo, quem pode projetar
urn tiinel? 0 tdnel, as vezes, tern urna massa
cobridora de 500, 600 a 1.000 M. 

Vamos

passar ca por baixo, varnos saber qua na
estrutura realmente ha mil metros de pro-
fundidade. Terernos de fazer urna sondagem
earissirna. Então, não se usa isso, não se
usa essa técnica. Tern-se que fazer a son
dagern direta. Não se pode fazer a sondagell

havia produtos. Agora, clescobriram-se
as rochas fosfáticas. Então, evidentemente,
feré de haven bons rneios de transporte au.
Nao sei se ha ferrovia on não. Assim como
esta foi interrompida, alguni ramal que foj
julgado antieconômico, em determinada épo-
ca é possfvel que, hoje ou posterjormente
seja necessario reconsty-ujlo on manter a
deciSão anterior. Mas, Se reconstrujdo, se
ecuperado, tar-se-a de construjr nova estna-
da porque as estradas daquela época eram
estraclas de ferro, qua não convém colocar
em operacão, dadas as earacteristjcas técnicas
muito fracas.

Dc sorte qua este problema de ernadica-
ção de ramal é assirn: durante urn certo
tempo, declara-se que ele fica em movimento,
quer dizer, não ha alteracao; depois coboca-
-se 0 rarnal em cOnCOnrêncja pñblica Para van
se alguérn quer explorá-lo. So depois de
alguns anos passados é que Se faz a erra-
dicacão.

O SR. DEPUTADO NILSON GONTIJO
- Eases debates sob a chefja suprerna de
€sso brilhante eonferencjsta - permjta-me
que eu diga -- urn dos meihores conferencjs-
tas deste ciclo...
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referente aquela importante estrada já está
concluldo, e ela vai encurtar a distância en-
tre o Nordeste e São Paulo em mais de

200 km.

Assirn, indagarIamOS de V. Exa. por
que aquela importante estrada não foi inclul-
da, para tristeza nossa, no segundo PDR?

0 SR. MINISTRO DIRCEU NOGUEIRA
- A pergunta que V. Exa. faz e urn pouco
dificil de ser respondida, porque as necessi-
dades do Brasil inteiro, no que se refere as
rodovias, são de tal ordem, que não temos
recursos para fazer todas as que são neces-
sârias. E preciso que nos lembremos, como
citamos no inicio, que é de Valadares para
o Sul quc está 80% da producão do Brasil.
Estarnos, a grosso modo, corn 1/4 do Brash

em desenvolvimento e 3/4 ainda para serem

desenvolvidos. Costunlo citar o exemplo
cia estrada que na época se chamou Estrada
das Oncas, a Belérn Brasilia de hoje, as-
faltada corn mais de 2.200 km de extensãO
c que atraiu urna populacão de 3 a 4 miihöeS

tie habitanteS. Hoje, constrói-se uma estrada
de terra, de revestimento prirnáriO, paralela
A Belém -- Brasilia, porérn 1. 000  km a oeste.
Esses 1.000 km coincidem corn o meridianO

54, 
que é a metade do Brasil; a outra rnetade

está para oeste, que não tern nenhurna es-

Irada.	 Neste conjunto de construcãO de
estradas, temos que procurar definir priori-
(lades. Nem sempre somos felizes na deli-
nição de propriedades, porque é função da
conjuntura, e a conjuntura vai variando. E
urn piano que evolui.

o SR. ORIENTADOR (PREFEITO L1JS
VERANO) - Após uma série de consjdera
çöes, o Sr. Deputado Jorge Ferraz indaga
"Acredita V. Exa., Sr. Ministro, que, se fosse
estabelecida a realidade tarifária em flossas
ferrovias, a CSN e a COSIPA teriam condj
cöes de concorrer, em termos de preco lusto,
corn as usinas implantadas junto as jazidas

de minérios?"

Antes de V. Exa. responder, cu diria
ao ilustre Deputado Federal Jorge Ferraz:
acredito que sirn, porque, em prirneiro lugar,
a incidência do transporte no custo n5o e
muito grande no preco do minério. Em

segUfl(lO lugar, é o custo total não so da
reunião de matérias-primaS, rnas da distrj-
buição de material. Havendo reajuste ade.
quado entre o minério e o produto, as con-
(iiçoes de competitividade se limitarão As con-

(ilcoes prOprias de cada usina.

0 SR. MINISTRO DIRCEU NOGIJEIRA
Creio que V. Exa., Sr. Luis Verano, e

mais capacitado para responder sobre este
prohlcrna, que conhece a fundo.

o SR. ORIENTADOR (PREFEITO LUIS
VERANO) - Sr. Ministro, permita-me fazer
urna pergunta, a dltima; nOo a pergunta do
orientador dos debates, mas a do Prefeito

(IC Belo Horizonte. V. Exa. referiu-se ao
Corredor de TransporteS e, tanto quanto
cstou informado, este Corredor de Transpor-
tes vai carrear para o porto de Vitória uma
estimativa de 6 milhöes de toneladas/ano;
isso corresponde a urn volume de 18 mil

toneladas e levaria cerca de seis trens de 50
vagOes de 3 mil em 3 mil toneladas. Se
nOo fizermos rapidamente o anel-contOrnO de
Belo Horizonte, essa carga deve cortar a
ci(lade de leste a oeste	 o que é impossivel

o que nOo somente eu, mas qualqUer
Prefeito impediria corn todas as forcas. En
tOo pergunto a V. Exa., Sr. Ministro, quando
teremos o destaque da verba global, para a
construcOo do ramo norte do anel ferrOV'

ário?

0 SR. MINISTRO DIRCEU NOGUEIBA
- Está englobado na estrada do ago, fai
parte deia e será construldo sirnultafleamehlte

0 SR. ORIENTADOR (PREFEITO LUIS
VERANO) - EntOo, resta-nos fazer urn apel°

Sr. Ministro para que autoi-ize o mais
apido possivel essa execucao.

o SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FEBRAZ) - A Presidêncja concede dois
egund0s ao nobre Deputado Wilson Tanure.

O SR. DEPUTADO WILSON TANURE -
Sr. presidente, eu entendo perfeitarnente a
dificuldade do nobre orientador em conciliar
o entusiasmo de todos aqueles que fizeram
uso da paiavra, mas eu havia manifestado
ao seU assessor, e depois levej pessoalmente
a S. Exa., o men desejo de formular urna
pergunta através do microfone. NSo perderia
essa magnifica oportunidade da conferCncja
do ilustre Ministro dos Transportes.

Sr. Ministro, no decorrer da conferêncja
de V. Exa., deu-se ênfase especial a produ-
çãø de gusa em Minas Gerais, nas cidades
de Itatina e Divinópolis. Eu gostaria, sern
querer oferecer reparos a sua brilhante con-
feréncia, de dizer que Sete Lagoas, hoje, é o
major produtor de ferro-gusa em Minas Ge-
rais, corn uma produçOo de 254.382 toneladas.
Em decorrência cuss0, e nSo quero me alon-
gar muito, queria que V. Exa. levasse em
consideracOo a possibiljdade de se colocar
em piano prioritário o alargamento da bitola
de Belo Horizonte a Sete Lagoas.

o SR. MINTSTRO DIRCEU NOGUEIRA
Pois não, nobre Deputado, consideraremos

o problema.

Encerramejito

o SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FER1IAZ) - A Presidêncja deseja expressar
a S. Exa., o Sr. Mjnjstro dos Transportes,
General Dirceu de Aratijo Nogueira, suas
felicitacoes pela excelêncja da contribuição
prestada a este Simpósjo, cuja presenca cha-
mou a atencao de todos os participantes,
principaimente dos Srs. Deputa(los.

Agradecernos a todos os que nos honra-
ram corn o seu comparecjmento especial-
mente aos estudantes, pois das 900 inscricóes,
680 são de estudantes. Varnos encerrar esta
reuniOo, ficando convocada outra reunião
ordinOrja para amanhO, As 14 horas, que serO
destjnada ao encerramento do Simpósio sobre
o Desenvolvjrnento Sidertirgico Nacional, corn
palestra do Sr. Goverroador Aureijano Chaves,
sob o tema Participacao de Minas Gerais no
Pro grama Siderlirgico Nacional.

Levanta-se a reuniOo.

11

0 SR. DEPUTADO ANTONIO DIAS --
Sr. Ministro, so para esciarecer. V. Exa.
deve ter conhecimento de que Montes Claros
hoje - e isso nOo é bairrismo é talvez
uma das cidades que mais crescem, e assus-
tadoramente. Haja vista que Montes Ciaros
é a capital da SUDENE em Minas Gerais.
São indtistrias do mais alto gabarito que estOo
instaladas em Montes Ciaros. Urn dos pri-
meiros lugares que o Presidente Geisel, logo
que assumiu a Presidência da Repüblica,
visitou foi o Distrito Agroindustrial de Jaiba,
onde se instala, após a irrigacão do Rio São
Francisco, o major projeto de usina de acdcar

(Ia America Latina.

Quero, mais uma vez, em norne do povo
sofrido do Norte de Minas, pedir a V. Exa.
- como fizemos outrora ao saudoso Presi-
dente Costa e Silva, cantando seresta no
Palâcio do Planalto - que viabilize a cons-
truçOo de urna estrada asfaltada, ligando o

Nordeste do Brasil ao Brasil-Central, passan,
do por Montes Claros.

o SR. MINISTRO I)IRCEU NOGUEIRA
Levaremos em conta sua solicitação.
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pŵ
ioo. REUNIAC) ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 11 DE SETEMBR()

DE 1975

pRESIDENCIA DO SR. DEPIJTADO JOAO
FERRAZ

Comparecimento

João Ferraz - Fernando Junqueira
Wilson Tanure - Liicio de Souza Cruz
Said Arges - Jünia Manse - Pedro Gustin
- Amilcar Padovani - Antonio Dias -
Artur Fagundes	 Carlos Eloy	 Carlos
Lemos - Christovam Chiaradja - Cicero
Dumont	 Cyro Maciel	 Dalton Canabrava
- Delfirn Ribeiro - Dênio Moreira - Do-
mingos Lanna - Elmo Braz	 Emilio Gallo
Emilio Haddad - Euclides Cintra -

Euripedes Craide - Fábio Notini - Fábjo
Vasconcellos - Ferraz Caldas - Genésio
Bernardino	 Gerardo Renault	 Gornes
Moreira - Haroldo Lopes	 Humberto de
Almeida Jesus Trindade - João Bello -
João Navarro - João Pinto Ribeiro - Jorge
Orlando Carone - José Bonifácio Filho -
José Honório - José Laviola José Santana
- Kernil Kurnaira - Luiz Baccarjni - Men-
des Barros - Milton Salles - Morvan Acayaba
- Narcélio Mendes - Neif Jabur - Nilson
Gontijo	 Nunes Coelho - Pedro Narciso
- Raimundo Albergaria - Ronaldo Canedo
Sebastião Nascimento	 Sérgio Ferrara

Sérgio Olavo Costa - Sylo Costa - Telêmaco
Pompei	 Vicente Guabiroba.

Expediente

OFICIOS

N. 118, do Sr. Governador do Estado,
encarnjnhando em atençao ao Requerimenton.9 217, do Sr. Deputado Fernando Junqueira,
lnformacao do Sr. Secretário da Administra-
cão de que se deve aguardar orientacao go-
vernamental quanto a reivindicacao de ex-
-ocupantes de cargos em comissão do Ins-
tituto de Laticmnios Cãndido Tostes;

fl.9 119, do Sr. Governador do Estado,
enviando, em resposta ao Requeriment n.9
383, do Sr. Deputado Sérgio Olavo Costa,
lnformaçao de que o DEB está desenvolvendo
urn projeto de asfaltamento de Benfica -
Grama	 Floresta, corn acesso a Chácara.

do Sr. Chefe do Gabinete do Ministro
dos Transportes, rernetendo, em atençao aoRequerjme0 fl.9 103, do Sr. Deputado Men-
des Barros, informaçao do DNER de que 0asfaltarnento do trecho Governador Valada-res	 Aimorés não integra o II PND/1975 -

I

79, constando dele, porém, a revisão do es-
tudo da extensão Governador Valadares -
Divisa;

do Sr. Secretárjo da Segurança Püblica,
informando, em atencão ao Requerjrnento n.'
415, do Sr. Deputado Haroldo Lopes, que
adotará todas as provjdêncjas cabIvejs sobre
a fiscalizacao e planejamento uniforme nos
diversos municIpios, quanto ao comércjo de
lotes de terreno corn pagarnento a prestacao.

Proposiçôes

PROJETO DE LEI N.0 211/75

Declara de utilidade püblica a As-
sociação Escoteira Aymoré, corn sede no
Municipio de Juiz de Fora.

A Assembléja Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1. - Fica declarada de utilidade
pñblica a Associacao Escoteira Aymoré, corn
sede no Municipio de Juiz de Fora.
Art. 2.	 Esta lei entra em vigor na

data da sua publicacSo.
Art. 39	 Revogam-se as disposicoes em

contrário.

Sala das Reuniôes, 11 de setembro de
1975.

Fernando Jun queira	 Cicero Dumont -
Humberto de Alineida - José Bonifdcio
Pilho	 Gyro Macjet - Dorningos Lannn -
Morvaii Acagaba.

Justifica(!ao - A Associacao Escoteira
Ayrnoré, sociedade civil de duraçao indeter-
minada, fundada em Juiz de Fora a 4 de
novembro de 1937, inclui, no prograrna de
acão consubstanciado no art. 2. dos seus
estatutos, objetivos amplos e genenosos. Pro-
poe-se a entidade a atingir altos fins filan-
trópicos e educacionais, através da instalaçao,
manutenc5o, patnocInio ou dinarnizaçao, con-
forme a conveniêncja de cada caso e na
medida do possivel, no todo on em parte:
a) de campanhas de ajuda a necessitados;
b) de centros educacionais para jovens; c)
de urn grupo escoteiro nos rnoldes preconi-
zad,s pela Ijnião dos Escoteiros do Brasil e
na forma do Decreto Federal n.° 5.497, de
23 de julho de 1928, e Decneto-lei n.9 8.828,
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N.9 545, do Sr. Deputado Artur Fagun-
des, formulando apelo ao Sr. Diretor do DER
no sentido de determinar a execucão das
obras de meihorarnentos na estrada que liga
Montes Claros a Coracão de Jesus;

n.° 546, em que o Sr. Deputado Jorge
Orlando Carone mostra a Cornissão de Defesa
do Meio Ambiente a necessidade de estudo
amplo da legislacão que regula a preservacSo
do solo nas areas de rnineracão nos Estados
Unidos e nas dernais grandes nacöes;

n.9 547, do Sr. Deputado Nunes Coelho,
solicitando a criacão e instalação de uma
agenda do Banco do Brasil em Peçanha;

do Sr. Deputado Ferraz Caldas, solid-
tando a norneacSo de uma comiss5o Para
representar a Assembléia nas eornemoracöeS
do 749 aniversário de Caxambu, a 16 do
corrente;

do Sr. Deputado José Bonifácio Filho,
propondo urn voto de congratulacöes corn a
Congregacão do Verbo Divino, pela comemo-
racão do seu i.9 centenário de fundaão;

do Sr. Deputado Sérgio Olavo Costa, pe-
dindo constar dos anais urn voto dc congra-
tulacöes corn a CongregacSo do Verbo Divino,
pelo seu i.1 centenârio e pelos 80 anos de
atividades no Brasil;

do Sr. Deputado Kernil Kurnaira, pe-
dindo consignar nos anais votos de congra-
tulaçöes corn a revista 0 DiarnaniáriO, pelo

transcurso de sen 32.9 aniversário;

do Sr. Deputado José Laviola, propondo
urn voto de louvor aos funcionários João
Faustino de Campos, Hercules Antonio Scucato
a Janallton da Conceicão Oliveira, que tern

dinarnizado as atividades da Agericia Tira-
dentes da Caixa Eeonôrnica do Estado de
Minas Gerais;
do Sr. Deputado Antonio Dias, S0Ijj

tando urn voto de congratulacSO corn o Jornal
de Monies Claros, pelo transcUrSo de seu 24.

aniverSáriO;
(10 rnesrno parlarnentar, pedindo constar

dos arais urna rnanifestacSO de aplauso ao
reitor da Universidade Católica, Dorn Serafim
Fernandes de Araiijo, c aos formandos da
Faculdade de Direito, pela idéia de criaçSo
da Medaiha do Mérito Sobral Pinto.

"Exnio. Sr.

Dr. Aureliano Chaves de Mendonca

DD. GovernadOr do Estado de Minas Gerais

Lamentavelmente, recornecaram os desPe
jos no Bairro NaçOes Unidas, e 500 famiias
uicarão scm abrigo ate o firn da semafla.

0 aspecto do bairro é de cornpleta ifl

tranquilidade e desânimO. A nossa luta, Sr.
GovernadOr, parece que chega ao fim, sefl

caso ainda hem vivo em flossa •memória da
Vjtórja - Minas e de tantas outras, que apenas
dificultararn ainda majs a verdadeira fina-lidade do BNII.

7 - NSo faltou tambérn a exisfência decrime (homicjdio) Cometjdo no bajrro, con-
forino foj arnplarneflte flOticjado nos 

jornaiscia Capital.

Soijeifarnos ao Exmo Sr. Governador
do Estado de Minas Gerais, Dr. AurelianoChaves, e em particular ao Exrno. Sr. Pre-sidente da Rep6b1ic Gen. Ernesto Geisel,que nos recebam, a fin, de que possamosexibjr os docurnentos comprobatorjos dasirregu1arjj005 dos agente 

financejros queprodurarn desvjrtuar o born flame do Governo
em geral, coniprometendo ate a politicademocráfjca

Querernas Iernbrar ao Presidente da Re-piThlica quo jS estivemos no Rio de Janeiro
Para falar corn o Ministro Range] Reis, nasede do BNH; falarnos na oportunidade corno Presidente do BNH, em raz50 de nSo podercomparecer a Sr.

 Ministro o qual em mo-
menta algum aceitou as nossas Ponderaces,afirrnanclo apenas que, ao entregar o pro-biema as financeiras, a BNH praticamenteperdc a sua acSo, de nada adiantando flossas
Ponderacoes de que o BNH fib 

poderia fugirS acm fisealjzadorq dada o seu aspectosocial.

esta proposta.	 -	 qu lizessemos	 C9nclujnd0 noss, 1..•.	 - -rem Subfante nos Ultirnos	 ConS-

	

No quo	 meses; já estivemos corndiz respeito is irregularj	 ji10 Pres(	 do BNT-J no Rio. Estivemos corn
5 -

dades existente5 no bairro - as quais moti-	 Dr. Paulo Gaetani no BNH em Belo Horj-
zonte. Mantivemos contato corn o Seeretário

varam a niopagaf0 das p
restacoes, corno de AçSo Social , Dr. Mario Assad, represenBN	

nancejro a durnprjr a quo

iltimo recurso dos rnoradoi.es Para forçar 0	
tanclo o Exmo Sr. Governador; corn a Di-

H ou a agente fi	

retoria dii COABfG e tambérn corn a ECO-
fai prometiclo, par escrito, conforme contrato	 NOMISA	 Em todas essaPoiss	

n
reuniSes provamos

da firma construtora - destacamos.
 igua, que fomos prejudicados	 Sa cumpriram

que flio podo ser usacia Para rnafar a sede	
nada rio quo foi prameticto, e tentamos ama

mesmo depois de filtrada; esgoto, que, alérn	 soluçSo jusfa; flUflea floS furtarnos ao dever
de irregular na parfe que existe, em outra	 depagar que fern sido a tinjca do todasacima do nivel da rua e vice-versa,

nSa existe; as casas foram Coflstrujdis	 as nos	 COflversacoes. preco jusfo.versa, contra-riando as normas da engenhari civil; falta	 Na Üliimode grupo escolar, posto medico	 cantato corn a ECONOMISAposfa poijejal,	 nos pccliram Cr	
Ws95.160,00 pela casa de	 s

transporte praça de esporte telefone arma-
	 (In'"Os e Cr 73.900,00 pela dc dois quartos.

zém, acougue farmácia, etc.	
Fizernos a dontraproposta do Cr$ 60.000,006 - Tendo em vista a irredufihilj(ladc	 e Cr 45. 000,00, corn presfacoes que variarn(10 agente financeiro, SOlicitamos is autori-	 (IC Cr 350,00 a Cr$ 500,00dades constituidas deste Pais urn estudo em	 . A ECONOMISAreCou e afirrnou quo, ou acejtivarnos a

earáter urgente a fill, do examjnar o onrj	 sua proposta ou as despejos poderjam voltar,
quecjme110 dos agentes financeiros, os quajsc fOssemos 

piocurar o Secretirjo do Estado,
estio dostrujncio a verdadeira finalidade do	 afirmaçao feita em torn ir6nic0 polo Sr. Nilton
BNH, quail seja, a (10 faciljtar aquisjç5o de	 Vebosodo haixo poder aquisitjyoJamais cria	 Filho, Djretor cia ECONOMISA, numcar

Casa ao powo	
0 flagrante desrespeito S autorj	 do Dr.

Os anünejos nos Jornais
r	
de

 fantasmas; basta verifi- Mario Assad, indumbido pelo 
Governadoi- de

tenham modjfjcado urn p , muito embora
ouco a forma do encontrar urna SolucSo Para o caso.anSncio o que evidencia clararnente 0 quo	

Tonios apelacia constantemente Para V.afirmamos sen verciadeiro raz5o pela qual Exa.
	 Quando o Deputadod	 Sérgio Ferraranclo ainda majs a Go-

condluimos 
corn fadilidade que as interme- a

presentou na Assembléja urn requerim00
iánios estio dificulta  em canter de urgênci ao Sr. Governador,
yarn0 no honesto propósito de dar candicoes 

pedindo a participaç5o da Caixa Econôrnjca
ao Povo do adquirjr a casa própnja. Enten-
demos que a cniaçio dos agenfes financeiros Estadual no problerna, o vice-ljder do Gover-
foj dest

inada Para auxiliar o Governo, scm no, Deputado JoSo Navarro, afirmou ser des-contudo elevar o dusto deaquisjç50 e mmCROS 
do dan prebcupac	 uito necessário uma vez quo V. Exa. já tinhaoes comb foj 0	 tornado a proviUncia.	 0 outro vice-lider,

e 24 de janeiro de 1946; d) de centro es-
ortivo, social e civico, Para ambos os sexos
sern definicão de idade.

A Associacão estâ registrada no CartóriO
e Registro Civil de Pessoas Juridicas da
ornarta de Juiz de Fora, no Livro A-i, sob
n.9 280, as fis. 120 e 121. FuncionalidO
Lesde 1937, a entidade nao visa a qualquer
inalidade lucrativa, objetivando, tSo-someflte,
Ic acordo corn a eficiente orientacão de
liretores idôneos, propostas altruIstiCaS.

Desde a sua fundacão, tern a AssociacãO
scoteira Ayrnoré cumprido gathardarnente a
devadissirna rnissSo a que se propôs, fato
ue a credencia indubitaveirnente ao reco-
rihecirnento dc toda a cornunidade juiz-fo-

renSe.
Corn base nestes argumentoS, solicitarnOs

aos ilustres pares a aprovacSO deste projeto,
que Se faz acompanhar de toda a docurnen-
taçSo exigida pela Lei n.9 3.373, de 12-5-65,
alterada pela Lei n.° 5.830, de 6-12-71.

Fernando .Junqueiru

REQUERINIENT0S

Oradores

DESPEJO NO BAIRRO NAOES UNIDAS

O SR. DEPUTADO SERGIO FERRARA
Sr. Presidente. Srs. DeputadoS. E-nos grato
aguardar a presenca do Exrno. Sr. Governador
do Estado Para a conferêneia do dia, no pro-
grarna do Sirnpósio, nesta Casa. Pena que
S. Exa. nSo venha debater os problernas
sociais em geral que afligem Os scus gayer-
nados, os mineiros de todos as quadrantes.
Teria o ilustre Governador rnuito que

falar, e nós, Deputados, muito a perguntar-
-ihe. 0 setor siderürgico merece uma atencão
especial, porqUe gera empregos; empregoS tern
o significado da garantia da subsistência, e
esta, urna vez assegurada, tern alicerce na Paz
social.
Se esta parte é especial, o problema da

casa própria é especialiSSirno. Nele ingres-
sou o Sr. GovernadOr Aureliano Chaves,
quando o abordamos desta tribuna, quando
centenas a centenas de famIlias estavam sen-
(10 despejadas nos Bairros Naçöes Unidas,
Monte Castelo e outros da Grande BH.

Se pedimos solucão, foi porque sentirnos
a aflicSo das farnilias, mas as providêflciaS
nSo surgirarn. So o Poder Exccutivo pode
tomá-las. A nés, Deputados, cumpre apontar
os problemas e, as vezes, sugerir. CurnprimoS
o nosso dever. EntretantO, lá nos bairros
da Grande BH, as farnIlias rnineiras estão
cada vez rnais aflitas.

Vejarnos o que nos esciarece a ComisS°
de Mutuârios do Bairro Naçöes Unidas, que
entrou em contato corn as autoridades e que
neste momento drarnático, como ültirna eS-
peranca, apela Para o Sr. GovernadOr do
Estado:

que tivéssemos a minima chance de defesa.
PoucaS pessoas levantaram sua voz a nOSSo
favor.

Informamos agora a V. Exa. os resuita-dos clas várias reunjOes levadas a efeito, na
tentativa de achar urna SOlucao Para 0 BajrroNacOes Unidas, sendo que flão consegujmo
ainda atingir 0 flOSso objetjvo, e Para tantoesciareccmos:

I A ECONOMISA se dliz plenipoten
dana do Bajrro Nacoes Unidas e não faz
questão de deixar o bairro fantasma, ou seja
inteiramente desocupado (palavras do Sr.'
Nilton Veloso Filho).

2 - As nossas ponderacocs - corn base
real no levantarnento que efetuarnos no bairro,
cujo orcarnenfo familiar n50 comporfa alérii
de Cr8 350,00 a Cr8 500,00 mensajs -- nSa
foram levadas em Consideraçao.

3 Sugerim05 urna awaliacio oficjal das
casas. 0 agente financejro disse-nos que a
bairro era dole, e nenhuma satisfaçao dana
a ninguém, pois vem pag
BNH.	 ando o bairro ao

4 - Como recurso extremo, sugerimosuma peticSo em conjunto
-nos e a finan-ceira junto ao BNH	 a que nSa fol aceito.

Em hipótese algurna Colocaria em pauta qual-
quen estudo ou pedido desta on daquela forma
Para reducao das prestacoes contrariando a
próprio BNH, o cr	 ilual SOPrirn
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o SR. DEPUTADO FERRAZ CALDAS -
Sr. Presidente, Srs. DeputadOS. V, espanta-
dor e sintomátiCo o nñmero de cartas que me
enviam de minha região, denunciafldo urn
mesmO problema as serventes de nossas
escolas estaduaiS nSo recebem seus pagamen-

DeputadO Jesus Trindade, afirmon que o
Governador também iria encontrar uma so-
lucão.
Ate hoje, porém, continuamOS intranqüi-

los e ameacados, sern nenhuma palavra ofi-
cial. A Caixa EconômiCa respondeU afir-
mando simplesmente que nao pode entrar
no problema.
Já desesperados, apelamoS novamente

Para V. Exa., fazendo ate urn convite Para
que visite o nosso bairro e verifique de perto
nOSSOS problemaS e necessidades, em compa-
nhia do Dr. Mario Assad, Secretário bastante
preocupado coin nOSSOS problemaS e que es-
teve sempre ao nosso lado, procurando aju-
dar-nos no que era possivel, sem contudo
conseguir o êxito desejadO.

Temos certeza
sensivel, humano e
deixará que nossas
fiquem sern abrigo.
Fica nosso apelo de gente humilde e que

espera urna palavra de esperanca de V. Exa.

tos. A história é sempre a mesma senhoras
hurnildes, muitas vezes viivas que tern em
seus vencimefltOS o (mico dinheiro Para SUS.
tentar os filhos, pedindo, implorando aqujl0
que ihes é devido legitimamente. Em gera
a justificativa dos atrasos é dada em nome de
alguma exigência da máquina burocrática.
Aqui, diga-se de passageifl, o nosso sistema
educacioflal possui uma burocracia inigua-
lável a qualquer outro órgão pñblico no que
tange a complexidade, chegando as vezes a
prejudicar a educacão em nome do formalis.
mo.
E a servente, gente simples, fica estar-

recida diante do ritual confuso que preside
os nossos "cartórios educacioflaiS". Sens
apelos são respondidos corn informação de
algo que sempre falta, algo sirnbolizado por
alguma cabalIstica sigla.
E vergonhoso, Srs. Deputados, o que

testemunham essas cartas que recebemos. E
vergonhoso ver que o salário quase diria
en salário-fome - que recebem nossas ser-
ventes ihes é pago apenas após meses e meses
de longa e desesperadOra espera. Esses casos,
que deveriam constituir rarIssimaS exceçöes
em nosso Estado, chegam a constituir a regra
geral. Clama as consciências de nossos din-
gentes a freqüêflCia corn que ocorrem; ultra-
passa jã os limites da justica.
Quero registrar os incus mais veementes

protestos contra essa aberracão, que é atrasar
OS 
pagamentOS das serventes escolares.

Estacionameflto proibido

Desejo externar a minha perplexidade
diante da noticia da proibicão aos proprie-
tários de veiculos, de estacioflarern seus
autornOveis no centro da cidade. E evideiite
o caráter paliativo da medida, e o agrava-
mento dos problemaS gerados pela insuficiêfl-
cia de nossas vias pñblicas precisa de solu-
cbes mais efetivas e que nSo caduquem a
curIo prazo.

COMPANHIA DE EXPORTAcAO E
IMPORTACAO

O SR. 1)EPUTADO CHRISTOVAM CIlIA-
RADIA Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
nossa preseflça nesta tribuna prende-se a Un)
auspicioso acontecimento Para a economia de
Minas. S. Exa., o Sr. Governador do Estado,
ao sancioflar urn projeto de nossa autoria C

aprovado por esta augusta Assernbléia, deU
mais uma vez urn testemunho indiscutivel das
suas indiscutiveis qualidades de grancle esta
dista que é.
Compreendefldo o alcance de nOSSO pro-

jeto, o Sr. Governador dignou-Se de saflc'°
nA-lo e, ontem, Minas Gerais ganhou rnaiS nina
cornpanhia, que é a companhia que se
cumbirá da exportacão e irnportacão dos
flossoS produtos. Evidentemente, é uma 

fl1.0

dida que haverâ de ter uma repercussao
muito profunda na nossa economia. 0 Go

verno do Estado, agora corn essa companhja,
tern em rnäos urn instrument0 eficjente Para
acudu1, nas horas próprias e necessárias, Os
flOSSOS industriais, pecuarjstas e agricultores,
que sempre defrontam corn imprevistos de
toda natuneza no rnomento de exportar seus
prodUtoS.

Por esta razão e pela alta distinçäo corn
que S. Exa. honrou esta augusta Assembléia,
é que oduPamos esta tribuna, nesta tarde,
enibora rapi(Iarnente, Para deixar aqui con-
sinado 0 flOS5O aplauso e 0 flOSSO reconhe
cimentO por essa medida, Sancionando projeto
que realmente haverá de ter uma repercussão
muitO grande no destino econômjcofinan
ceiro do nosso Estado.

Palavras do Sr. Presidente

o SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - Na conformidade do que dis-
pOem os artigos 19 e 13, inciso 59, do Regi-
mento Interno, a Presidéncia interrompe
esta reuniOo Para, em seguida, transformá-la
em especial, coin a finalidade de receber S.
Exa.. o Sr. Governador do Estado, e outras
autoridades, Para o encerrarnento do Sirnpó-
sio sobre o Desenvolviniento Siderñrgico
Nacional.

SESSAO DE ENCERRAMENTO DO SIMPOSTO
SOBRE 0 DESENVOLV1IENTO
SJDERIITRGICO NACIONAL

PARTICIPAcAO DE MINAS GERMS NO
PROGRAMA SIDERURGICO NACIONAL

Conferencjsta: Governador AntOnio Aureljano
Chaves de Mendonca

Orientador: Deputado Gerardo Renault

Nornea cáo de Conijssdo

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAOFEBRAZ) - A Presjdêncja norneja os Srs.
Deputados Ronaldo Canedo, Cyro Macid,
Dalton Canabrava, Jorge Carone, Nilson Gon-
tijo, Humberto de Almeida, Sebastião Nasci-
mento e JoSo Navarro para, em comissOo,
ifltroduzjrem no recjnto do plenárjo as auto-
ndades que se eneonfrani no salOo nobre.

Composi(üQ (10 Mesa

A Presidêncja convida a tomarem assentoa Mesa: o Exrno. Sr. Dr. Luis Verano,Prefeit0	 D D .
Municipal de Belo Horizonte; o

EXrno Sr. General Newton Campelo, DD.
Chef do Serviço Nacional"a	 de Informacoes
Agencj de Belo Horizonte; o Exmo. Sr.
PUtado Carlos Eloy, DD. doPresidente
Dlretorio Regional da ARENA; o Exmo. Sr.

Deputado Jorge Ferraz, DD. Presidente do
DiretOrjo Regional do MDB; o Exrno. Sr.
Deputado Amlicar Padovani, DD. Presidente
(Ia ComissOo de Siderurgja e Mineracao da
Assembléja Legislatjya do Estado de Minas
Gerais; o Exmo. Sr. Dr. Fernando Fagundes
Neto, DD. Secretánjo de Estado da IndOstria,
Cornércio e Tunismo; o Exmo. Sr. Dr. Joubert
Djniz, DD. Vice.Presjdente da Companhia
SiderOrgica Nacional; o Exmo. Sr. Deputado
Ldcjo de Souza Cruz, DD. l.°-Secretárjo da
Assernbléja Legislativa do Estado de Minas
Gerais; o Exmo. Sr. Dr. Bonifácjo José
Tamin de Andrade, DD. Secretárjo de Estado
do Interior e Justiça; o Exmo. Sr. Dr. João
Camilo Pena, DD. Secretárjo de Estado da
Fazenda; o Exmo. Sr. Dr. Crispim Jacques
Bias Fortes, DD. Secretárjo de Estado de
Obras POblicas; o Exmo. Sr. Ccl. Venjcio
Alves da Cunha, DD. Secretárjo de Estado
da Segurança POblica; o Exmo. Sr. Dr.
Agripine Abranches Viana, DD. Secretárjo
(le Estado da Agricultura; o Exmo. Sr. Dr.
Dario de Faria Tavares, DD. Secretárjo de
Estado da Saüde; o Exmo. Sr. Dr. Márcjo
Manoel Garcia Vilela, DD. SecretOrjo de Es-
tado do Governo; o Exmo. Sr. Dr. Paulo
Carnilo de Oliveira Pena, DD. Secretánjo de
Estado Para Assuntos de Planejamento e
Coordenaçao Geral; o Exmo. Sr. Dr. Lou-
rival Brasil Filho, DD. Secretánio de Estado
(IC Administracao; o Exmo. Sr. Dr. Mario
Assad, DD. Secretárjo de Estado do Traba-
Iho e AcOo Social.

Belo Horizonte, 11 de setembro de 1975.

A ComissãO do Bairro Nacöes Unidas.

Geny Dempsey Rocha - Presideflte; Ge-

raldo Coimbra	 Vice-President	 IsnWr

Perdigão - Tesoureiro."

Sr. Presidente, justo seria ressaltar o
trabaiho do SecretãriO de Acão Social, Dr.
Mario Assad, na tentativa de encontrar uma
solucSo Para evitar os despejoS. Ainda hoje,
manteve contato corn autoridades, falou Para
Brasilia e procura, dentro de suas possibili-
dades, fazer o que é possivel. Sempre esteve
ao lado dos mutuârios. Como se ye, em
muitos lares rnineiros, a porta, hoje está urn
meirinho desalojando as farnilias. Que estarSo
sentindo, Sr. Presidente? Que juIzo estarão
Pais, macs e filhos fazendo de seus represen-
tantes nesta Casa e do Exmo. Sr. Governador
em seu Palácio?

Näo posso calar nesta hora, e esta carta
you entregar ao Professor Aureliano Chaves.
Corn ela formulo o mais sincero e veemente
apelo Para que, não so corn sua autoridade
de Governador de Minas, mas corno homem
da confianca do Sr. Presidente da Repáblica,
intervenha bravamente, corno está empenhado
na instalacão da AçOMINAS, no sentido de
que o Banco Nacional da Habitacão passe a
ser o banco humano da habitacão, Para que
Minas Gerais tao rica não tenha tantos filhos
tao pobres.

ATRASO NO PAGAMENTO DE SERVENTES
ESCOLARES

que V. FY-a. é homem
não nos abandoilara, nao
esposaS e nossos filhos

Introducão do Sr. Governador em Plenj0

A Presjdêncja nomeja os Srs. Deputados
Carlos Eloy e Emilio Haddad Para, em co-
rnissOo, introduzirem em plenárjo S. Exa.,
o Sr. Governador do Estado.

Trqnsmjssao do Presidé4-icjq

o SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - Vamos passar a presidêncja dos
flossos trabaihos a S. Exa., o Sr. Governa-
don do Estado de Minas Gerais, o qual pro-
ferirá palestra de encerramento deste Sim-
pósio sobre o Desenvolvimento SiderñrgicoNacional.

A gestOo do Governador Aureijano Cha-
ves a frente dos destinos do roSso Estado
tern sido marcada, no campo da mineraçOo
e da sidcrurgja, por urna politica incisiva
de valorizacao de HOSSOS recursos e de defesa
dos nossos interesses, no objetivo patniótjco
de melIpr integrar Minas Gerais no processo
de desenvolvimento brasjlejro

Sun atuacao, em perfejta sintonja corn
o Governo do eminente Presidente Ernesto
Geisel, sintetiza, alias, o pensamento dos
flosSos politicos e 0 anseio de todos os mu-
neiros, que, notadamente desde a geraçao de
Artur Bernardes, vêm lutando por elevar
Minas Gerais a categoria de grande potêncja
siderOrgica no quadro econOmjco industrial
da Pátrja brasjlejra.

Esta luta, conforme iii fnisanios anterhir.
mente, flão resulta de meras reivindicacoes
regionalistas, mas ref]ete a exata compreen-
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são do problema sidetárgico nacional, que
nao pode prescindir da melhor contribuicão
mineira para sua expansão, a fim de possi-
bilitar ao Brasil tornar-se, em futuro bern
próximO, segundo todos esperarnoS, princi-
palmente a Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, a major potência mundial na produ-
çSo dc ago.
A palavra de S. Exa., o Governador

Aureliano Chaves, nesse encerramento dos
trabaihos do Sirnpósio sobre o Desenvolvi-
mento Sidertirgjco Nacional, trar-nos-a major
conviccão de que Minas Gerais ira alcancar,
corn sua proficiência, a sua destinacSO, que
]he é reservada por natureza, de lideranca na
industria siderargica brasileira.
Corn estas palavras, passo a presidência

dos nossos trabaihos a S. Exa., o Sr. Go-
verfla(IOr do Estado.

0 SR. PRESIDENTE (GOVERNADOR
AURELIANO CHAVES) - Dando inicio aos
trabaihos desta sessão do SimpósiO sobre o
DesenvolVirnento SiderürgicO Nacional, dare-
mos a palavra ao Sr. Deputado Gerardo
Renault, para relatar as conclusôes (Ta 61tima
reunlãO.
Tern a palavra o Sr I)cputado Gerardo

Renault.

0 SR. DEPUTAI)0 GERARDO RENAULT:

Cozicl,isöes do 3.' Sessdo

	 I	 DA CONFERENCIA

Conferencista
	 Ministro Dirceu de Araiijo

Nogueira.

Orientador Dr. Luis Verano

80% do potencial econômico do Brasil
está situa(lO ao sul do paralelo de Go-
vernador Valadares. A maiha ferroviária
central (São Paulo, Minas Gerais, Goiás,
Rio de Janeiro e Espirito Santo) corres-
ponde a 80% do transporte ferroviário
brasileiro. Sc esta malha atingjr o ideal,
cstará solucionada grafl(lC parcela do trans-
porte ferroviário nacional.

	

O PDF	 75/79 prevê urn subprograma
de atefl(liifleflto ao PSN que representa
35,6% (10 investirnento total e servirâ aos
três pólos industrials do Pals (BH - RJ
SP) corn participacão integral da en-

genharia e inddstria nacionais.

A ferrovia BH -- SP está corn o trecho
BH - Itutinga e o rarnal de Volta Re-
donda em obras. A eletrificacão d tre-
cho BJ - SP deverá ter seu projeto pronto
em 30-11-75, corn 0 projeto de sinalizacão.
A variante do trecho Jeceaba - Barra do
Piral já tern contrato assinado c'm prazos
fixados. Ha urn anteprojeto operacioflal
em andamento para a BH - Itutinga -
Volta Redonda e urn projeto pronto para
o ramal de Arcos.

o Corredor MG -- ES está c,'rn obras
em andarnento e outras em estudo, para

que venha a ser, de fato, urn corredor
transporte e exportacão. A navegaçao do
rio Doce é objeto de estudos do Ministeri0
dos Transportes. As obras do Porto de
Vitória dotarSo o Corredor de urn eficien-
te terminal maritimo. A EFVM será a
melhor estrada de ferry. de bitola rnétrjca
do mundo, devendo transportar mais de
120 milhöes de toneladas anuais de mi:
nério. Os trechos da RFFSA no Corredor
estSo sendo rernodelados. A RFFSA estã
revendo os trechos de Costa Lacerda -_
BH, BH - Goiandira e o rarnal Ibiã
Uberaba.

Setenta por cento do transporte utilizado
no escoarnento da producSo siderürgic
para São Paulo e feito pelo setor 'odo
viãrio. Este possibilitou o crescimento
da econonlia brasileira. Contudo, tern-se
que ajustar o "100(10" (Ic transporte a car-
ga e as condicöes brasileiras. Estas exi-
gem uina adequada utilizacão do transporte
ferroviário, o qual tern dificuldades em
atender aos usuários, pelas seguintes ra-
zöes: baixa rotatividade dos vagöeS, falta
de integracão intermodal e falta de des-
\j5 nas grafl(lC5 enipresas. A velocidade
media cornercial de vagöcs carregados da
RFFSA, foi, cm 1974, de 6,3 km/h. A
RFFSA, para atender a indñstria siderür-
gica, encomendou 20 nil vagöcs e 300
locomotivaS. Sornente corn a eliminaçSo
(laquelas (lificuldades po(lCr-Se-a obter
urna boa utilizacSo d.9 material eneornen-
dado.

- Atualmente, o transporte rodoviário, de-
vido as condicöes peculiares, concorre,
(Ofli vantagens, em parte, corn o trans-
porte ferroviãrio.

- - No estãgio atual dii economia brasileira,
ha condicöes para serem feitos investi-
mentos rnaciços no setor ferroviário, para
ue os transportes nSo constituam fator de
ostrangulamento do progresso nacional.
Em 1980, a carga transportada pelas fer-
rovias po(lera aicancar quatro vezes niaiS
que a transportada em 1973 e, no ano
2000, talvez oito vezes mais.

A comparacão entre o preco da tonelada
do soja exportada e o de minério de ferro
exportado justifica o incentivo do governO
àquela exportacSo.

Dos 14 principaiS produtos transportados
pela RFFSA, Minas Gerais é a principal
produtora de cinco (minério de ferro,
cimento, ferro e ago, calcãrio e gusa).
0 problerna do transporte da producão
siderurgica do Minas Gerais situa-Se em
três pólos de producSo. 0 primeirO 00

Vale do Ago (Rio Doce), cuja solucao
mais imediata (a médio prazo) é a C0flS

trucSo de urna linha Ipatinga - Capitao
Martins, corn variantes por Ponte Nova,
ViSCofl(le (10 Rio Branco, Recreio, Tres
Rios c dal para o Rio de Janeiro 

on 
SAO

Paulo. 0 segundo polo, na Grande BH
e o terceiro. no Oeste de Minas, terao
solucão através da Ferrovia do Ago e di
Linha do Centro, que serã remodela(la

II - DOS DEBATES

O Exrno. Sr. liinistro dos Transp,rtes,
respondendo a algumas das muitas perguntas
que ]he brain feitas e que constarSo do te-
mario, a ser publicado, deste Simpósio, acres-
eentou a seguinte informacao:

- Ha urna prevjsão para termjnar a
Ferrovia do Ago em principia de 1978. Se
este ideal nSo for atingido, por qualquer mo-
tivo, procurar-seá Conclul-la no menor tempo
possIvel.

SAO estas, Sr. Presjdente as conciusOes
da 3•4 SessSo de c,).nferêncjas

o Sn. PRESIDENTE (GOVERNADOR
AURELIANO CHAVES) - Concedo a palavra
ao Sr. Secretário da Inddstria, Comércjo e
Turismo, Deputado Federal Fernando Fagun-
des Neto, que procederá a leitura de algumas
respostas oferecidas pelo Exmo. Sr. Ministro
dos Transportes, General Dirceu Noguejra,
as perguntas que lhe foram formuladas, hem
como outras respostas enviadas por S. Exa.,
o Sr. Minjstro da Indüstrja e Comércio.

Corn a pa]avra S. Exa., o Sr. Secretdrjo

Debates

O SR. SECRETARIO FAGUNDES NETO
O Sr. Mjnistro cia Indüstrja e Cornércjohavja pr,metjdo ao termjnar a sua palestrano primeiro dia do Simpósjo, responder as

pergunt5 que tinham sido formuladas e que,Por exigaidade de tempo, não puderam ser
respondidas Disse que o faria ate o finaldo sernjnápio e cumpriu sua palavra, respon-dendo por telex as perguntas de vdrios parti-Cipantes do Simpósjo, que passarej a ler:
"Conforme combjnado corn S. Exa., oSr. Ministro, estou encamjnhando a V. Exa.

as respostas das cjuestöes formuladas em
Plenãrio e que, em virtude cia exigiiidad (Jotemp0, deixararn (Ic Sec respondidas.

PERGUNTA DO SR. JOSE GERALDO DE
FARIA (professor, representante do IEPHA -
MG) - Sr. Ministro, acha V. Exa. que, para
o ambjcioso piano do Governo, teremos recur-
SOS humanos, técnjcos e engenhejro5 sufi-
cientes? Estão flossas escolas preparadas
para isso?

RESPOSTA - Os pianos para formacao
de pessoal, de modo a acompanhar as neces-
sidades da expansCo do setor sidei-ñrgico, sagconsideracios dentro de uma relaçSo de efeitos
corn esta e id estOo em elaboracao, devendo
estar termjnacjos no primejro semestre de1976.

PERGUNTA DO SR. ROSCIO TEODORO
DE SOUSA (cia Sociedade Minejra de Enge-
nheiros) - 0 subsjdio ao transporte do mi-
nério de ferro - na forma de tarifa ferro-
viãrja especial - leva ao paradoxo de uma
usina localjzada junto ao mercado consumj-
(1o1 apresentar major viabjljdade econOmica
do que a instalacão ao pe da mina. Pergunto
se esse suhsicljo é considerado no estudo'cofl6inj.0 de localizacao de usinas.
RESPOSTA - A l000lizac5o de usinas é

problema que envoive grancle nOrnero devarjdvejs conio: relacSo fretes/produto aca-
bado/rnatbrjapi.jnia. disponjbjljdade de redu-
tores; incentjyos regionajs; poiltica de des-
ccntralizacao; posicionamento do rnercado;
evolucSo dos mercados a longo prazo; apro-
veitarnento de infra-estrutura existente, etc.
O Governo pocle, através de incentjvos e/ou
participacao aciondria de suas empresas, es-
timular o desenvolvjmento cia siderurgia, por
exemplo, em urna determinada regiSo. E
caso (IC
31.	

Minas Gerais, previsto na ResoiucOo

PERGUNTA DO SR. LEONARDO FARES
(estudante de Engenharia EletrOnjca do IPUC)
Corn relacOo a nacionalizacao da tecnologia

siderdrgica, ha de se dizer que a formacao
do engenhejro brasileiro se reduz a forrnaçs.o
de técnicos de alto nivel em equiparnento5
estrangeiros; portanto, n5o se pode esperar
nada de nOSSOS engenhejrog em matéria de
tecnologia nacional.

Com' V. Exa. ye este fato?

RESPOSTA --- 0 que ocorre é que o
Brasil estd procurando partjr do estdgio Inais
avancado que existe no mundo e, corn seu
conhecjrnento a partir dal, gerar sua própria
tecnologia.

PERGUNTA DO SR. MARCOS DANTAS
(jornalista de 0 Globo) - C,nforme o Dr.
Aluisjo Marins afirrnou, a politica, no tocan-
Ic a indOstria de bern de capital, é obter o
máximo de nacionalizacao possivel na cxc-
cucão do Piano SiderOrgico. Como compati-
bilizar essa poiltica corn a necessjdade de
obtermos créditos extensos para cobertitra
dos deficits no baianco de pagamentos? Pelo
que comentam os empresdrjos do setor, rnais
(Ic 50% dos equipamentos estSo sendo obti-
dos no exterior, quando poderiarn ser pro-
duziclos internarnente clevido as exigCn(ias
(10 Banco Mundial, Exinbank, etc.

be

Estuua-se a lmplafltacSo de urn comando
regional da RFFSA em BH, visando a
descentralizacao adminjstratjva e a meihor
Iocalizacao do poder de decisão junto aos
usuárioS.

O trecho Ri Casca - Monlevade, da
BR-262, estd praticamente pronto. Con-
cluldo o contorno de Monlevade, será
entregue ao trdfego, no mdximo, ate de-
zembro/75. 0 projeto BH - Monlevade
- Ipatinga estd pronto, providencjandose
recursos financejros para o iniciO da ro-
dovia em 76.

- 0 Ministério dos Transportes estd estudando
o problema dos fretes ferrovidrios, deven-
do ser revista a politica de tarifas em
vigor, que ira heneficiar a localizaçao
(10 usinas siderOrgicas nas proxirnidades
(h(S ton Us proclitoras de minbrjos.
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ganês Para atender a granaiosa expansao Ia
siderurgia brasileira?

RESPOSTA - 0 suprimento de minérj0
manganês está equacionado da seguinte ma.
neira

AtendimentO do mercado interno.

- A reducão do teor de álcalis do miflénjo
de Mato Grosso é jâ viâvel tecnicamente
estando em execucão estudos sobre
economicidade do processo.

- - 0 frete do minério do Amapá Para o
mercado interno poderâ ser sensivelrnen
te reduzido quan(I0 este mercado oferecer
escala Para navios corn tamanho em torno
de 40 mil toneladas.

PERGUNTA DO SR. BRUNO BAFILE
(Diretor.PreSideflte da IESB e SOMIFRA)
Sr. Ministro, ha conveniêflCia na associacão
de empresãrioS mineiros como grupos exter.
nos, tendo em vista o vuito dos investimentos
riecessários ao desenvolvimeflto siderürgico e
a necessidade de absorcão de tecnologia?

RESPOSTA - Não existe, Para a side.
rurgia, tratamento ao capital externo diferen-
Ic do que é dado a outros setores industrials.

PERGUNTA DO PUBLICITARIO LUIS
ALBERTO DE CASTRO - Dc que maneira
V. Exa. exarnina e ate onde admite a par-
ticipacão do capital estrangeiro na indñstria
siderñrgica nacional?

RESPOSTA	 A mesma dada ao Sr.
Bruno Bathe, acima.

devera ser acompanhada por uma sénie de
medidas complementares A relacao frete
prodUto acabdo/matériaprima é decisão da
area do Mjjsténio dos Transportes, e poderá
ser uma delas.

RESPOSTA A meta do Piano Siderür-
gico é que a participacão da indjstria nacio-
nal atinja valores acima de 800/c, Para estru-
tura de producão a ser implantada na pré-
xima etapa do Piano Siderñrgico definido
pela Resolucão 31/75 do CONSIDER. Nas
etapas em execucâo antes da aludida Resolu-
çäo, este nümcro evoluju de 25 a 45%.

PERGUNTA DO SR. CLAUDIO MOTTA
DE FARIA (estudante de Engenharia Meta-
iñrgica cia Escola de Engenharia do UFMG)
Sr. Mestre, corno é do conhecimeflto de

V. So., os Indices de iucratividade e retorno
de capital da siderurgia nacional ainda não
onsegUiram aproximar-Se dos indices de
lucratividade e retorno de capital conscgUi-
dos pela indñstria de transforrnacão secun-
dana. Não acha V. Sa. que, paralelarnente
aos programaS de expansão da siderurgia em
Minas, deverlamOS desenvolver projetos de
transforrnacSO secundânia que possibilitaSSem
a transforrnacão in loco do metal obtido nos
usinas já instaladas e nas a ser instaladas?

RESPOSTA - 0 probierna de rentabili-
(lade dos empreSaS siderñrgieas é atua1IflCfl1
objeto de estudos de grupo intermiflisterial
funcionando junto a Secretaria Executiva do
CONSIDER. A filosofia deste trabaiho é dar
ao rarno uma rentabilidade que permita for-
mação dc rccurSOS própriOS cornpativeis corn
os objetivos do Piano Sidenirgico Nacioflal.

PERGUNTA DO EXDEPUTADO RENY
BABELO (autor do projeto que criou a 1.
Comissão de Siderurgia no Poder Legisiativo
do Pals, no Assernbléia de Minas) - Sabernos
que o investimento Para produzir uma tone-
lada de aco é normalmente inferior ao preco
de duas toneladas iinportadas, e que o cres-
cimento do indñstria siderürgica, dentro dos
metas já fixadas Para os próximOS 10 anos,
val exigir urna inversilo em equipamentoS da
ordem de urn bilhSo (IC dólares. Pergunto

1 --- E propósito do Governo consentir
em novas importacOeS de ago?

2 - Não seria mais própnio dar priori-
dade m AçOMINAS Para desenvoiver sua
impiantacSo, tendo em vista o baixo custo de
sua principal materia-Prima - o minério, do
que ativar pianos em outros Estados?

RESPOSTA - A meta do Piano Side-
rargico, no que lange as importacoes, é evitá-
-las e, ate, termos uma capaci(iade de produ-
cão evoluindo acima do demanda interna. A
diferenca senia utilizada Para exportacOeS.

A prioridade a Minas foi dada através
cia Resolucão 31/75, do CONSIDER.

PERGUNTA DO DEPUTADO FABTO VAS-
CONCELLOS - Sr. Ministro, corn o escassea-
mento gradativo das reservas de manganês
no Estado de Minas Gerais, corn c problerna
do teor de âlcalis do minério de Mato Grosso
e corn os custos elevados de cabotagem no
Brasil, que oneram sobrernancira o preco do
manganêS do RegiSo Centro-Sul, pergunto
como o Ministério da Indñstria e ComCrcio
tenciofla equacioflar o suprimento do man-

PERGUNTA DO SR. LEONARDO TEl-
XEIRA (estuclante (ta Escola Técnica Federal

dc 
Minas Gerais) - Temos ou teremos

know-how Para acompanhar e desenvolVer Os
projetos siderdrgicoS ou aincia importaremOs
know-how japonês (on de outros paIses)? Os
projetos da USL\IINAS são feitos iá.

BESPOSTA -- 0 Brasil já possui hoje
know-how na area dc engenharia de proceSsO.
Na area de detaihamentO de projeto, o que
lalta transferir (IC tecnologia é somente no
cjue tange a alguns tipos de equipamentos, e
devená ser acelerado nos próximOS anoS,
mediante trabaiho ora ern execucSo comO
componente do plano-mestre de siderurgia e
resultado da decisão do Governo atnavés da
ResolucSo 31, do CONSIDER, relativa a na-
cionalizaVao dos equipamentoS 5ider6rgicos

PER GTJNTA DO SR. DEPUTADO NILSON
GONTIJO - A RFFSA continuará a subsidiar
as usinas siderñrgiCaS fora de Minas atraveS
(IC fretes abaixo do custo, Para minério, cofi-
tinuando a onerar as sidenurgias mineiras
corn fretes acima do custo Para os produtOS
ac aba cbs?
A USIMINAS contjnuará, Para miflCrl"

acirna do custo, ficando em desigualdade 
cOfl'

a CSN e COSIPA?

RESPOSTA - A decisão do fortaleCimdT
to de Minas Gerais como polo 5jrüng1cO

PERGUNTA DO SR. GILBERTO VIEIBA
(estudante de Engenharia do UFMG) - Tenmjo
cm vista que estamos em via de urn grande
desenvolvimento no setor siderOrgico e que
os insumos básicos representam 60% do eusto
final do ago, e que o carvão mineral que age
como redutor, é o mais representativo, o que
estA sendo feito Para o dlesenvolvimento do
Plano do carvSo nacional?

Sobre a reducao deste no fonte ----o
coque sidertirgico - o que tern sido feito c
quais as metas?	 Continuar.emos sempre aimportar a major	Porte do carvão utilizado?

RESPOSTA - Podernos informar que a
participaça0 percentual do carvSo nacional
nos flhintul'as do carvSe rara fabricacao de
coque (leverti permanecer inalterada nos pro-
ximos anos. A polItjca atual, confoi-me cx-
posto no Rescitmçao 31/75, do CONSIDER C
partjrmos Para uma diversifjcacao de redu-
tores no siderurgia e iniciarmos, JO, iflVestj-
mentos tecnologicos na area de carvao, Para
uso em reducOo direta como via Para o me-
Ihor apioveitamento de redutores nacionajs.

PERGJJNTA DO SR. DEPUTAI)O KEMIL
KUMAIRA - - Por que a participacao do
SIDERBBAS no projeto do ACOMINAS se faz
através de outra empresa, quando no Rio
Grande do Sul a SIDERBRAS partjcipou di-re tamente?

BESPOSTA - A participacoo do Govern()num projeto pode ser feita tanto diretamente
pela SIDERBRAS como por uma subsjdjOmia

PERGUNTA DO SR. DEPUTADO GENE-Sf0 BERNARDINO DE SOUZA - Reivjndjcacoes c	 ijiths:	
- expansão do USIMINAS.2.' - AcOMINAS	 Ao que me parece, a

expansão da USIMINAS será aplicada 5ACOIINAS	 Desta forma, Minas Gerais laoeStarja perdendlo uma sidertirgica?
RESPOSTA - 0 Plano Sidermirgico além

de definir a impiantacao da ACOMINAS, pi-ve a expansAo da USIMINAS de 3,5 milhOesde toneladas/ano de lingotes Para 5,5 milhOe.

PERGUNTAS DO SR. DEPUTADO JORGE
CARONE - V. Exa. nao acha que a politica
integrada de mineracao e siderurgja poderia
sen alcancada através da criaçao de uma taxa
especifjca sobre a exportacao do minénio?
Mais ainda: esta taxa nOo deveria ser apE-
cada na instalaçao de siderurgias de médio
Porte, nos Estados de origem do minério
exportado?

0 Brasil estã em vias de criar o seu 3•G
polo petroquimjo	 Muito embora Minas
Gerais disponha de uma grande refinarja
a Refjnai-ja Gabriel Passos - remotas são
as Possihiljdades deste polo ser implantado
em flosSo Estado. Sendo, porérn, Minas Ge-
rais um dos majores celejros de minério do
mundo, dispondo de água em abundância
farta energia elétrjca e transporte rodoviário,
C agora ferroviário, asseguran0 o transportedo mjnCrjo e o retorno a Minas Gerais do
earvAo, por medida de economia, direito e
ustica, 150 se impOe, corn urgêncja, sob opatrocjnio do Governo Federal, a implanta-
cOo aqui do grande polo sidermirgico?

A integralizaçao do capital da AçOMJ..
NAS, asseguraa a participacao majorjtãnjaestatal, nSo podenia ser feita através da obni-gatorjedad0 da subscriçao das empresas pri-
vadas, notadlamente as multinacionajs, as con-
cessionOrias de decretos de Iavra, no propor-
cOo de sells lucros?

Existern distorcoes de natureza econO-
mica que precisam ser corrjgjdas V. Exa.
julga, por exemplo, seja justo que urn Estado
produtom- comb é o caso de Minas Gerais, do
bauxita, vencia a tonelacla por aproximada
mente 200 cruzejrospara Estados vizinhos,para, depois de manufaturada, ser cia impor-
tada Para Minas no valor de 30 mil cruzeiros
a lonebida? NOo deveria sen assegurada a
sua industrializacao no prOprio Estado de
origemn on, entOo, uma meihor participacao
finan(ejra (lcste Estadjo produtor?

Minas Gerais tern sido o grande forne-
cedlor dc energia eiétrjca Para os Estados
vizinhos asseguranjo o desenvolvirnento in-
dustiiai c sidertirgico desses Estados, corn
prermizfls para o nosso, corn a inundacOo de
terras férteis, pastagens, etc. Não seria justo
que se assegt1rass, também ao Estado pro-
dutor (Ia energja elétriea, urna meihor parti-
cipacOo financeim-a através de impostos es-
pecificos Para garantim- o sen desenvolvimentoindustrial e sidertirgico?

PERGUNTA DA SRTA. MARIA LUISA
IBANDA SILVA (técnica em Administraçao
1a Assembléia Legislativa de Minas Gerais)
Qual a irnportâncja do minérjo de ferro

de Porteirinha, Minas Gerais? Está este mu-
njclpio integrado no Plano Siderürgico Na-
cional? Devo esciarecer que pertence a area
da SUDENE e está próximo a estraja de
ferro.

RESPOSTA - A exploracão do 'ninério
de Porteirinha vem sendo objeto de estudo
de viabilidade técnico.econômjca por parte
do Cia. Vale (10 Rio I)oce. Dependendo do
resultado final, este fator Será levado em
consideracSo Para o Plano-mestre de side-
rurgia.

V. Exa. nOo acha just0 que as empresas
de rnineracao, depois de retirado 0 rninénjo,
devam recompor o solo e plantar vegetaçao
adequada Para evitar a erosSo?
Quais são os investjmentos que poderãopermjtjr a exec-ucOo do Piano Sidertirgjco

Nacional?

RESPOSTA - A nornlaljzacao a respeito
C atribujcao do MINTER. Os projetos apro-
vados somarn urn investimento total de 5
bilhOes de dólares Ate 1980 deverSo sen
aprovados nOVOS projetos, num investjmento
adicional de 6 bilhSes de dólares.

Atenejosamente - Aluisjo Marjns -
Secretãnjo Executivo do CONSIDER."
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estreito entre os podereS da RepulMica, Para	 9

que, deste relaciOflameflto, resulte o major
beneficio Para a coletividade.
Alegra-me verificar que ist está aeon-

tecendo em Minas Gerais e alegra-me sobre-
lu(lo porque tenho dito repetidas vezes, e nao
me cansarei nunca de o fazer, que a transj-
toriedade dos mandates que caracteriza esseii-
cialmente o regime democrátiCo deve incutir
naqueles que exercem o cornando eventual
da causa páhlica, em qualquer setor, em
qualquer circunstância, em qualquer degrau,
aquele espirito de humildade evangéliCa que

0 SR. GOVERNADOR A
rn que cada urn de nós seja conscienteURELIANO CHA- faz co

y
ES -- Sr. Presidente da Assembléia Legis- de que, no mundo complexo em que vivemos,sab
lativa do Estado de M	

urn traballio'Minas Gerais, Deputado quem
	 e muito, sabe pouco.	 E que o

João Araiijo Ferraz; Srs. DeputadOS Sr.	
trabaflio ha de ser sobretudo 

Presidente do DiretóriO Regional da ARENA, quem

associativo. Não ha necessidade de que abdi-

I)eputadO Carlos Eloy; Sr. Presidente do 
Os 
dos nOS5S posicioflarnentos. E

Diretório Regional do MDB, Deputad, Jorge preciSo, taosOifleflte, que 
Os exercitemos corn

Prefeito da Capital, Engenheiro convlccãO segura, corn lealdade, corn polidez
Ferraz; Sr.
Luis Verano; senhoreS empreSários aqui pee-	

e e(Iucacao.

entes; senhores membroS da admifliStracao	
Respeito sobremafleira os hornens da

	

.	 Sei perfeita-
descentralizada do GovernO senhoreS profes- oposicão, porque j

â a exerci

sores universitarios; senhores uniVerSitarios	
inente que, da mesma maneira que os nave-

senhores niembros da imprensa; minhas se- 
gantes carecem das bóias de Iuz Para baliza-

nhoras e meus senhores.	
rem corretamente o roteiro da sua navegacão,
o Poder ExecutivO precisa também das cr1-

Confesso que Para mim e, a urn so tempo.
urna honra e urn prazer estar presente

	

	
ticas formuladas pelos representantes do povo,
formulad

plenário da Assembléia do men Estado, Para nha u

aS (.I.iteriosarnente, Para que ele te-

a sessäo de encerraiflento de urn SirnpósiO	
ina indispensâvel bóia de luz balizando

que, indiscutiVelmente, está fadad,9 a desem-	
SUa atuaco adminiStrativa.

penhar papel importante no proceSSo do nOSSO	
E dentro deste princiPl. que atuo, e não

- me move outro. Deus me despiU do enhi-
desenvolvimento siderürgico. A alegria tan
to mais se faz rnaior. na medida em que inc 

inento tie vaidade, a não ser este, que en

propicia a oportunidade de estar no plenârio tenho plenamente, de que sou urn profissio-
de uma Casa a que pertenci näo faz tanto nal ca Paz. Sornente este. Nenhum outro.

tempo. Homem que SOU de origern funda-

inentaimente legisiativa, uma vez que a malor
	

Quero apenas que, ao final do rneu man-
date, Deus me ajude a dizer que não liz nada

parcela da minha vida pñblica eu a passei sozinhO, mas que fiz com a contribUicao de
nos parlamentOS, quer no estadual, quer no
parlamento federal.	

todos.	
De todos scm distincão, porque a

obra de construir a grandeza de urna comu-
No contato continuo corn os homens que nidade nunca será vâlida se exercida exciU-

representam o povo nas casas legisiativas, sivalnente per urn indivIduo. 0 mundo

habituei-me sempre a, ca
vez mais, devotar contemporâneo é sobretudo urn mundo emlidncas pela

	

especial respeito a essas casas, p.rque, a que 
Os h'meflS devern exercer

	 era

par de serem realmente o local onde o povo I'll
	 c n o p e l o c a r i S m a.	 Per tudo isSO

se faz representar corn naturalidade, sem me é grato falar nesta Assembléia do povo
barreiraS, são indiscutiVeirnente aquilo que 

inineiro, e falar sobre urn tema sobre o qual

se costuma (lizer - universidade sem cur- jã discorreram autoridades abaliZadas dosetor. Mas, como é urn tema que nos envOive
riculo. a todos, é Clare, que o eventual Chefe do

A Assembléia Legisiativa do men Estado, Poder 
Executive do Estado não deveria ficar

atravéS de iniciativa de sua Comissão Exe- 
25t'fltC a pronunCiameflto desta natureza

cutiva, presidida pelo ilustre Deputado Joã.
de Aradjo Ferraz, e da Cornissão de Siderur-

	

	
0 que me loi proposto foi especialmente
r uma avaliacão cia particiPaca9 rnineira

gia, estabeieeeU urn regime de estreito rela- faze
cionamento Corn o Poder Executive

, através no Piano 5iderirgiC0 Nacional. Para fazê-l0,

da Secretaria de Indñstria, Cornércio e Turis- inicio per urn retrospeCto do posicioflamento
me, Para que pudéssemOS avaliar, e avaijar

 da siderurgia no rnundo e da evolucão de sen

corn seguranca, através da presenca, neste comportamento, para, dentro deste enfoque,
pienário, de autridades responsáveiS per situar a posicão do Brasil e retirar da posicão
setores direta on indiretameflte ligados no nacionai a posicão mineira, dentro da rea-
problerna siderdrgico, a realidade que esta- lidade atual, dentro de perspectivas futuras
mos vivendo e, em decorrêflcia dela, as pers-
pectivaS que podernos projetar.

	

	
A producão mundial de ago no aflo deter
sofreu repercuSSão direta da criSe in1 9 7 4  

E claro que ha necessidade cresceflte em nacional de energia.
todas as naçöes do mundo, rnais particular-
mente naquelas que decolararn -	 no	

Conversava ha poucO tempo corn este

l%i-	 ilustre engenheiro 
5ider6rgico que

case do Brasil - para o pleno desenvo	
é

mento, de urn relacioflamento cada vez mais Luis VeianO
	 TrocãvamoS idéias a resPeim
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cia correlaçao eXistente entre o crescimento Agora vaxnos ver a 
presenVa do Brasildo produto interno bruto e a demanda de dentro cia America Latina e do mundo.produtos sid

erürgicos. E claro que na for- Como está a produçao mensal, tomando pormacão do produto interne bruto interferemn base 
janejro/75diversas variãveis. Mas ha aigumas que in-	
Foj registr	 em janeiro de 75 uma

terferem corn extrema signifjcaço 0 que flOS 
produçao de 628 mu toneladas Para o Brasil,

permite as vezes tirar parârnetros isolados e 1.459 mu 
toneladas Para a America Latina,

	

que compôem o crescimento do produto	
sendo a producao do resto do

lerno brute C 
que, avaliados iSoladamente, 39.078 mil tofleladas

	 mundo depermite-nos formar urn iuIzo seguro do de-
senvolvimento de urna coletjvjdade do Pals. Embora a 

producao do Brasil represenleAssim, é comurn estabelecerse como ponto quase 50% cia producao da America Latina,
tie referéncja a demanda em quilowatts-hora esta e uma faixa extremamentede energia per capita por ano, como Indice	 inexpressivarevelador do desenvolvimento de uma naçã	 na prociucao mundial, sendo também a pro.E também	 o.

comum estabelecerse como md ice ducao da America Latina iflsignifjc	 den-vãlido, o mndice de crescirnento da demanda tro cia prociucao mundial de ago.de produto sidertrgjco, Para Se 
avaliar o Enfocarnos, inicialmente a 

producao de
crescimento ou o desenvolvimento de uma ago. Mas vamos levar em 

consideracao asnação. Ha, naturalmente, urn deterrnjnado três etapas 
fundamentais de urn processodizer que e precisograu de elasticidade entre urn e outro. Vale siderjrgico: a proclucao de gusa; a produçao

I vezes que determinado de pre-reduzjcjos; a produçao de lingotes desetor atinja ifldjCrn de crescjrnento percen ago; a proucao de iarninaclos pianos e naotual razoaveirnente mais elevaclos Para propj- -
pianos c, finalmente a producao de ferro-ciar crescirnento rnais baixo do produto in- -liga.

terno brute.

No que concerne, especificamente, A pro-Estudos feitos nos levarn a uma razoávej dtmç5o de gusa, a 
posicSo do Brasil é a Se-reiaçSo de urn ponto cinco Para urn entre guinte: em 1974, 
registi-am05 uma producaoo crcscimento de dernanda de produtos si- anual de gusa da ordern d seis milhöes dederargicos e o crescimento do produto inter- 

toneladas, que ultrapassou sensjveirneflte ano brute. Vale dizer que, para o crescjmenfo produçao de 1973
	 Dentro do contexto da

do produto interne brute cia ordem de 6%	

America Latina, omparatividade corn o Brasil
ano, é precise, 9,5 a 10%. Isto nos per-	 num	 a de c o ñ nico Pais que se situaa faix

mite estabelecer uma correlaçao entre o corn- é o Mexico, mas corn urna produca

egativos
portamento cia econornia mundial, no que inferior (3,2 rniihöes de toneladas o bastante

em 1974).
concerne C apresentaçao de indices n	

NSo ha ddvjda nenhurna, e é ponto
de crescimento do produto intern0 bruto (ICvárjos palses do mundo, corn respectjva cor- pacifjco que é extrernarnente importan pro-duzir o ago.	 Mais importante contudo é

	

relacCo Corn 0 crescirnento negatjvo extrem	
COOSUIflII. - Ecl
gica	 aro que a indüstrja siderür-

mente superior do crescirnento da demanda	 nSo é a mais significj 2 das indUstrias,
de produtos Siderürgicos	

no que concerne CXplicjtarnente no nCrnero

	

0 Brasil apresonton, em janejro de 75,	 de empiegos gerados Per cruzejro de investi-

	

relatjvo a janeiro do ano passado, urn cres-	 menlo	 Ecimento de procluçao cia ordern de 0,5%. 
o pelo	

ate pouco significj	 Mas évolume, pelos valores absolutes, que cia

	

flosso crescirnento do consume e cia ordern	 Iea]ç(	
A sidcrurgja nacional empi-egava

	

de 10% ao ano, o que incijea 
facjirnente quo	 117.841 pessoas cm 1974, contr( 101.130 emOSSO crescirnento do producao de ago está 1973 Nocarninhand() sensiveirnente	 tocante a 1973, a siderurgia nacio-

	

aquérn do cresci-	 nal ge!-ou Cr$ 1,7 hilhão (IC tributes.	 Já

	

mento da demanda de ago. Ha, 
naturaimflente	 cm 1974, urn ano depois gerou Cr$ 2,5 bi-

	

uma razoável demanda contida a ser suprida	 lhoes de trihutos.pelas nossas usinas siderürgjcas	 0 indice de faturamentoaIcancou CrS 10,3 bilhOes em 1973 e Cr$ 16,5A cornun(Ia(Ie européia, cuja producao bilhöes cm 1974.

	

mensal esta\ ( em lomb de 11,4 milhCes de	 Percebcse, facilmente, que o complexo

	

tOfleladas em 74, teve urn sensivel decrés-	 siderñrgico é de indiscutjyel imprt5nj
cim0 em 75, da ordern de 6%.	

Para a econornja do qualquer nação e, parti-dularrncntc, Para Minas.0 Reino Unjijo foj o ü	 apresen-	 s o probiernado	 Se ternocarvão, e especificamente do carvão nacio-
tou urn crescj	 nic0 que

men
to expressive na produçSo nal que nab e conceituado corno de boa qua-

	

de 16%. Os Estados lJnidos , cuja produçao	
iiclatle Para a produça de coque siderürgjco,

	

Mensal do ago corresponde C da comunidade
	 a verdade e que e possivel, através de tm-

europj, apresenton urn decréscimo de pro- tarnento 
especial, rnelhorar sensivelmente suascaracteristica

ducao de 9,5%	
aconC corn o	

s no que diz respeito a produ-
Japao	

Entro os outros paisos estSo englo-	
cSo do coque siderárgico	 E Clare, que isto

	

""dos, praticarnente, todos os da America	 estC intimamente ligado no custo de producao.Latina euja produçao fugiu especialmente	
Mas as roservas de carvCo do Pals s	 estra-

rea ger de decréscirno	 IfldiScutiveimen	 de
 e devern ser cuidadaste, somos urn continente de dernanda ainda segurança
	 corn oxtrernaextremamento bajxa, cuja faixa de elasticid

de ainda é rnuito gi-and	 Ernhora tenhamos,	 E ciaro quo a geraçao de energia terrnoe-a Principj0	

ão,
11 peque-percentuajs relativarnenf0	 létrica, tendo come combustjyel baso o caesses percentuajs indjcaram uma razoC- também	 vital. Na medid em quo otimi-
Vel tendéflein de crescirnento	

7arrnos o carvSo Para produzir energia tom-
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Estas são as respostaS as perguntaS aqui
eitas ao Sr. Ministro, as quais S. Exa.,
iemonstrando mais uma vez sua efjciênCia,
)rontamente nos transmite, Para couhecirnen-
o dos interessados, na tarde de hoje.

Muito obrigado.

PARTICIPACAO DE MINAS GERMS NO PRO-
GRAMA SII)ERURGICO NACIONAL



Minas compareCe hole corn 68,7% da
producão de gusa; 40,3% da producão de aco
cm lingotes; 34,35/o da producão de larnina.
dos, sendo 28% de pianos e 38% de flo
-pianos, e, finalmente, quase 50% de ferros..
-liga.
E esta a realidade. Uma realidade que

se forrnou naturaimente, mesmo contingen
ciada pot fatores negativoS corno:

moelétrica, poderernos meihorar o tratarnen-
to do carvão Para a indiistria siderñrgica.
Além disso, nosso carvão tern rejeito piritico,
e o Brasil não é pals que possa dar-se ao
luxo de desprezar a possibilidade de aprovei-
tarnento do enxofre.
Ternos, no Brasil, três inSumOS básicos

para produzir ago, e Minas dispöe basicamefl-
te de dois, sendo urn deles indispenSáVel o
minério de ferro, scm o quai não se produz
aço. A tecnologia de hoje ainda nã nos
perrnite utilizar adequadamente outros redu-
tores. No memento em que a tccnologia
avancada nos der a possibilidade de usar,
em larga escala, o hidrogênio, ai então vai-se
abrir uma perspectiva de razoável importâfl-
cia Para nossa indiistria siderürgiCa.
Além do mais, gradualmente, a tecnoiogia

contcmpOrâflea estã possibilitando a meiho-
na da escala de producão dos altos-fornoS.
Isso signifies menor quantidade de carvão
por tonelada de aco. Vârios siderurgiStas
que me ouvem neste instante sabem perfei-
tamente quo a tecnologia de injeção de fines
do carvão, pelas ventaneiraS laterais de altos-
-fornos, dão-nos a perspectiva dc urn aurnen-
to do 25 a 30%.
Por tudo isto vor-so-á facilmente quo,

quando Minas Gerais reivindica, dentro do
contexto naCional, urna particiPacaO masor na
expanSSO da siderurgia nacional, não o esta
fazendo por sectarismO, on por posiciofla-
mento merarnente do natureza politics.
claro quo o ostá fazendo, também, em função
do urn posicionarnonto politico e em decor-
rência de contingênCias nacionaiS, vale dizei
que a posicão que defendemos serve a Minas,
rnas tarnbérn servo so Brasil.

Os sonhores verão, no decorror desta
exposicão, quo esta não é urna afirrnativa
Y5, rnas realists.
Quando analisarnos o cornplexo siderir-

gico nacional, verificamos que quase todos
os indices do 74, em ro!acão a 73, apresen-
taram crescimento. Urn crescimonto modesto,
é verdade. Por outro lado, tarnbém apresen-
tou urn decréscimo no semi-acabado e, obvia-
monte, nos laminados pianos.Isto estâ in-
timarnente relacionado corn crise de energia
o da inddstria autornobilistica, em cous-
qüência.
A tendência do crescirnento da siderurgia

nacional e relativamonte baixa. Está muito
aquérn do acompanhar o crescirnento ideal.
Isto vai refletir, é claret, na nossa baianca
cornercial, corn reflexo na manutoflcãO de
nossos nIvcis do vida. Para excrnplificar,
basta observar quo no ano passado tivernos
urna importacão de ago cia ordom do 3 mi-
lhöes do dólares, talvez urn pouco menos do
quo isto. Este ano dovomos u!trapassar essa
ordem de grandeza.
No quadro geral da producão sideri:irgica

brasileira, Minas Gerais aparece corn desta-
que. Isto se doveu, inicialrnente, a iniciativa
privada, quo não se submete a pressaes ben-
cionais.	 Esta so pode exercer o poder

psiblico.

- A composicão de sistema de fretes.
Isto foi abordado em conferência, polo Exmo.
Sr. tlinistro dos Transportes. NSo nos cabe
voitar ao assunto.
2. -- A inexistência de urn sólido mer-

cado interno em Minas Gerais, Para absorçao
desses produtos da siderurgia.
As duas causas so somaram pars se con-

trapor a outras que somavam a favor -
existência do minério de forro, a existência
de uma natural vocacão sidcrirgica do Es-
tado, consubstanciada na existência - digo
scm receio do equlvoco - dos rnelhores si-
derurgistas deste Pais. Ate porquo aqui so
encontra a gênese da engenharia siderdrgica
nacional, corn 0 respeito a nunca assaz leni.
brada Escola do Minas do Ouro Preto.
Agora esses contingeflCioflamentos estão

sofrendo nitida revorsão. E quo estarnos me-
ihorando o nosso sistema de transporte rodo-
viário.	 Al está a Estrada de Ferro Belo
Horizonte	 São Paulo, quo é urna estrada
em Minas Para servir so Brash!. Ela vai
servir so nosso Estado, mas não foi construi-
da em funcão do nosso Estado. Temos já
estruturada uma inddstria de transforrnacão
e neste ponto rendemos nossas homenagens
no Governo quo substitUo, o Governo do Sr.
Rondon Pacheco.
Estamos criando urna infra-estrutura im-

portante Para o consurno do produto side-
rdrgiCO.
Alérn, disso, estarnos, necessariamente,

compreendendo algumas realidades que, on
passararn despercebidas on superaram a von-
tade daquoles quo desejavarn resolve-las. 0
problems do nosso Vale do Rio Doce, vale
extrernamente importante, mas desvinculado
da malha ferroviária minoira. Consequeflte
mente, desvincuiado cia economia do nosSO
Estado. Dai a razão dos entendimentOS quo
estarnos fazond.9 para viabilizar nossa AGO-
MINAS - e não desejo viabilizá-ia Para quo
seja obra do Governo Auroliano Chaves, mas
Para que seja obra de todos os rnineiros.
Neste contato que estamos mantendo corn

a Companhia Vale do Rio Doce e corn a
STDERBRAS, através da USIMINAS, sua sub-
sidiária. ostamos levando em conta todos OS

aspectos fundamentaiS quo onvolvein a irn
p!antacão, neste Estado, de urn compleXo Si
derdrgico que consolide, definitivarnente, a
nossa posicão de vanguarda na producão de
acos do Brasil.
Estamos viabilizando todo urn procesS°

ferroviário que represonte a preseflca
Companhia Vale do Rio Doce em Belo Hori-
zonte, assegurando-se, em consequeflCia, efe-

Estarnos ospeeifjeamente convocando.
Vamos participar. Vamos participar espe-
cificamente o não sirnbolicamente, mas par-
ticipar cientro das possjbjijdades do Estado,
scm quo osta participacão signifique, neces-
sariamente, uma retroacao cias nossas obri-
gaçöes do investir em sotores básicos do nosso
(leSenvoivirnento. Estarnos convocanijo part
que isto so transforme numa realjdade Va-
mos todos clar as mãos, varnos fazer juntos
a nossa ACOMINS. Mas não apenas isto.
Não vamos ficar tio (listantes do aigurnas rca-
lidades quo significam conquistas cia tocnoio-
gin contoniporénea

Evidentemento quo, se nos entenijjmen
tos quo estarnos processanijo corn a Compa-
nhia Vale do Rio Doce, a par da convocacão
que a cia fazernos - c devomos registrar
aqui quo cia rosponcicu corn o méximo do
boa vontado corn urn comportamento corro-
to, através do sen Presii-iente - so osta corn-
panhia so dispuser tambCrn a invesljr por
conta própria nos setores ospecifjcos do re-
dução direta, quo é uma tocnologia nova,
mas quo represents efetivarnente usinas dopequerio Porte, usinas do no m6xim0 400 mutoneladas funcjonando polo processo do re-
dução direta do pellets, so cia resolver partir
Para esto iflvOstjmento Ovidentemento quo ira
ter o aplauso de todos nós. Isto porque
reducao direta signifies Inontar uma usinade r-ellels do alguns miihöes do toneladas;redução direta signifies, efetivamente, pro-duzir.	PrOd"zir pellets signifies abrir pers-pectivas Para sun utilizacao em aito-forno,rne]horando o prod	 final.

Tudo isto faz pai-te do urn complexo quo,
se a Companhia Vale do Rio Doce so dispusor
a levar avante ha do receher 

Os aplausos
de tüds fibs. Qual vaj ser a dimensão cia
ACOMINAS, Estamos exarnjnafldo várjasalterflaljvas Gostarjamos é claro, do Cami-
flhar Para unla usjna de prirrlejro estágio,
ie 4 rnilhöes do tonoladas

Mas onde buscar recumsos Para uma
usina do 4 miihöes de toneladas? Percorrj
Para isto a Europa intejra paris discutir,
para conversar corn os industr-jajs e saber
espocificamente o que ha em matéria de
financjamento Financiamento existe, cvi-
dentemente, mas corn garantjas. Se pudés-
semos finanojar scm garantjas, não haveria
problema algum. Estjvernos corn os ingloses,
corn os alemães, corn os franceses, corn os
luxemburguoses corn os italianos. A primoi-
i-a indagaçao delos era: qual a participacao
dos senhores nos riscos?
Este problems Para flOs 6 fundamental:

quanto eusta uma usina do 2 milhöes de
toneladas evident quo o custo do tone-
lada do aco versus tonelada de producão
eai na medicla cm que aumenta a produça.-).Isto niio é mistérjo	 Resta saber qual o
esquema financ-ejro do quo varnos iançar
mãos Estomo5 estudando Várjas alternati-
vas. So pudermos instalar uma usina do 4
'n'Jhbos do toneladas, tanto meihor. Mas, so
nio consegujrrno5 isto, naturairnente no Va-
mos continuar sonhando o deixar do roalizar
uma usinLs (le 2 rnjlhbos do toneladas
Esteé o problems no qua] ostamos onga-iados.	 J estarnos corn oste osquema cm

faso de esfu(io Queromos, neste instante,
render as flossas hornenagens a todos aqueles
que so engajaram na altura pola AcOMJNAs
AueJes quo passaram pela diretorja da cm-
prcsa morocem, todos cbs, os flossos aplausos.Mas, agora, temos quo fazer uma usina o,por mais que queiramos filosofar sO temos
agora urna condjcao: convocar Para fazer
usina quem jO fez usina. Foi esse o critérlo
adotado por nos, juntaniente corn o Secrotárjo
da Inddstrja e Comércjo. Estamos agora
corn osta equipe do hornens experimontados
oxaminando o Problems sob toclos os aspectos,
tCcnicos o econOmicos E claro quo nosso
problems fufl(iam(ntal é o eeonOlfljco, pois
ternos razoOel experjCncia no setor tecnolb-
gico pars transform- csso flosso desojo em
realidacle .Mis agiromos sempro fiei Oquclo
pcnsamonto do Jesus no Sermão da Montanha:
"Podi- o ciue so quer. pam flão scm frustraclo;
(luorer 0 noceSSárjo pal-a flO ser dosrogrado".
Isto é o quo estb balizando nosso corn-

portamento Espero quo dentmo de pouco
tempo, em espaco não superior a dois moses,
nos tenhamos isto definido. E, quando tiver,
qucro levar todos os flosSos roprosontantes
do povo, fin Assembiéia Legislatjv o na CA_
niala Federal, porn tornar conhecjmento doquo so protende fazer no setom sidorOrgico,
basicamente na ACOMJNAs Todos, Para quo
fibs POssamos participar dosta luta quo nos
é C011iufli -

Para finalizar, gostaria do abordar mapi-
darnonto outro assunto.

Estamos sompre falando em recursos
naturais não-rofiová'ojs Pois bern, são me-
cursos natumajs flão-ronováveis 0 carvo, o
petróleo, o rninérjo de ferro. 0 urãnio tam-
bern so esgota, não é renovável	 A grande
fonte de energia que o mundo conhece é o
sob, através do fenômono cia fotossjntoso 0
fenOmeno cia fotossintese é tanto mais intenso
o significafj\-o quanto major for  induce so-

tiva integracão ferroviária em funcao dos
corredoi'es de exportacao. Vamos, corn isto,
0ojocar os trilhos cia Companhja Vale do
fl'o Doco pot este Brasil Central afora, mas
não vamos ficar so nisso.

Estamos conversando Para onvolver estes
aspectos todos o, é claro, estarnos tambéiri
convco corn a SIDERBRAS Para que cia
particiPO ativamento do capital cia nossa
&C0MINAS. Sei quo o Estado não tern Fe-
cursos próprios para resolver o problems do
urna AçOMINAS, quo protondemos adequada
A reaiidado nacional no que concorne so seu
volume do produção die aco.

Os siderurgistas quo aqui estão sahern
perfoitamonto que produzir uma tonelada do
aço signifies invostir não menos do 800 ou
9()(1 (Wares.

Isto significa quo, so tivéssomos quo fazei
a ACOMINAS por conta do Estado, terIamos
crue parar nossas hidrolétricas, o sisterna
viário, nossas escolas, flOS505 postos do sailde.
Não poderiamos fazor mais nada, e isto é
totaliiiente inviãvel -
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Convjdo o Dr. Dcjo Primo Belém Bar-
ijosa, digno Diretor Superintendente em exer-
cicio da Sociedade Mineira de Engenharia.

Convjdo o Dr. Maurity A. P. Neves,
digno Presidente do Conseiho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Convido o Dr. Harlem Anselmo, digno
Chefe da Quinta J)Ivjs5o Centro-Oeste daRFFSA.

Convido o Dr. Antonio Geraldo Pinio,
(ligno Diretor..Geral da Assembléja LegiSlafj\
do Estado de Minas Gerajs

Convjdo ci Dr. Atjla Carvaiho GodOi,
Diretor Tecnjco da AcOMINAS

Convjdo o Sr. José Gerald0 Coutinhu,
participanfe do Simposjo.

Convido o jornalisfa Manoel Fagundcs
Murta.

Convido ci universjtárjo Pedro AugustoJunqueira Ferraz.

Conyjdo a universjtárja Sheila Rocha
Castro, do 4.' ano de Administraçao daFUMEC.

Convido a universjtárja Maria Regina de
SO Ferreira Gomes, do 4.° ano de Engenharia
MefalOrgica da UFMG.

Convjdo o universjfárjo Fuad Jorge Na-
jar, do 5.° ano de Engenharj Metalárgjca
(Ia CFMG.

Convjdo o universjtOrjo FObj0 Zebral, do
4.' ano de Adininjstraco da FUMEC

Corivjdo o universjtOrjo Emanoel RaheloJr., do 2.9 ano de Direjto da Católica de
.\fil-las Gerais.

Convido o jornaljsta José Geraldo Ban-
deira.

Convjdo o jornaljsta Jadir Barroso dos
Santos.

Convjclo o jornalista Geraldo EIjsjo Ma-
chado Lopes.

ENCERRA1ENTO

NOo havendo mmii nada a tratar, a Pre-
SidCflcja congratula-se corn todos os presentesa este Simposjo que, indisdutivelmente cons-
titui urn marco importante flesta Casa Legis-
]ativa.

Declaro encerrada a SCSSäO.

larimétriCO	 Dal a razão pela qual nossa	
Enlrega Siinbólicu de Diplomas

atencão sempre é chamada para as grandes
reservas florestais tropicaiS. As florestas dos	

0 SR. PRESIDENTE (GOVERNADOR

trópicos são mais exuberanteS, não porque AURELIANO CHAVES DE MENDONcA)

a terra seja melhor, pelo contrãriO, as vezs	
Vanios passar agora a distribuicãO simbólica

a terra é pior, mas o fenômeflo da fotossiflteSe (le diplomas.
é muito inais intenso. 0 problema especi- 0 Sr. Presidente da Assernbléia Legisla-

fico é, pois, verificar como utilizar - e o	
.

fazer racionalmente	
urn bern natural Fe- tiva informa-me que seräo mais de mu diplo-

novavel	 relatque representa uma riqueza extraor- inas 
•a serern (listribuldos. Como o tempo e
ivamente curto, vamos proceder a entrega

dinaria, principalmente para urn Pais como 
(IC apenas 30 diplomas.

o nosso, que tern três coisas fundamentals
para a utilizacão da rnadeira espaco vital,
baixa densidade dernogrâfiCa e alto indce
solarimétrico, especialmente na faixa tropical.

No passado, sempre confundiifloS o con-
sumo da rnadeira corn indice de subdesen-
volimentO RelaciofláVarnos o consumo da
madeira corn o fogão a lenha, por exemplO.
Isto porque a nossa tecnologia de utilizacão
de madeira ainda n5o evoluiu de rnafleica

convenicflte.	 Qual o procesSo que utiliza-
mos atualIfleflte para o consumO (Ia rnadeir?
Extrai-se a rnadeira carboniZaSe a rna-

deira; perdern-se todas as substâflCias volâteis;
peneira-se o carvibo; joga-se no monte o fino
do carvão. 0 carvibo fino vai-se embora,
jogando nos rios que ira poluir.

0 carvão peneirado, finalmente, vai para
o alto-forno para pro(lUZir gusa. 0 procesSo
racional de utilizacao (Ia energia solar atra-

yes da Madeira vern sendo desenvolvido,
porque é uma fonte extraordinária de riqueza
que não pode ser jogada a margem do nosso

(lesenvolvirnento cientifiCO e tecnológico.

Neste processo, os voláteis condensados
vão ser utilizados na reducão direta e na
indñstria quirnica, substituindO o petróleo.

A par da extracibo de óleo, resina, borra
para producão de raçöes, a madeira pode ser
utilizada racionalmente para a siderurgia,
tanto na siderurgia convencional, na produ-
cão de gusa, como na reducão	 Estadireta. 

é a utilizacão racional da Madeira, que deve-
mos introduzir em Minas Gerais.

Eram estas as inforrnacöeS que eu julguci
de nieU (lever prestar a esta Asscmbléia Le-
gislativa e scus ilustres Deputados. Por todo
o respeito e consideracibO que tenho por esta
Casa do povo, estou certo de que cia ha de
lutar cOnosco na consecucibo do objetivo que
nos é comum, qual seja o de servir bern ao
nosso Estado, conduzindoo para a posicibc
de relevo que deve ter no concerto da Fede
ração, porque engrandeCer Minas é contribuil
substancialmente para o engrandecimentc
(lesta Pátria quc todos estimaifloS igualmente

Tenho o prazer de convidar o Sr. De-
putado Emilio Haddad, que teve urna parti-
CipaçãO efetiva no sucesso (leste Simpósio,
para receher o sell diploma.

Convido o Dr. Luis Verano, que é quem
deveria estar fazendo a palestra em men lugar

sohre siderurgia.

Convido o Sr. 1)eputado Carlos Eloy,
DD. Presidente do Diretório Regional da

ARENA.

Convido o Sr. Deputado Jorge Ferraz,
DI). Presidente do Diretório Regional do
Movirnento 1)crnocrãtiCo Brasileiro.

Coflvi(lO o Sr. Deputado Arnilcar Pado-
vani, digno Presidente da Comissäo de Side-
rurgia e Mineracibo da Assembléia Legislati'.a
(10 Estado de Minas Gerais.

Convido o Dr. Gilberto Diniz, DD. Vice-
Presidente da Cia. SiderdrgiCa Nacional.

Convido o Dr. Fábio Araujo Mota, digno
Presidente (In Federacão (las InddstriaS do
Estado de Minas Gerais.

Convido o Dr. José Rornualdo Cancado
Bahia, (ligno PresideiitC da Associacão Co-
mercial de Minas Gerais.

Convido o Sr. Deputado Fábio Vascon-
cellos, digno Vice_Presi(leflte da Comissibo de

Siderurgia e Mineracibo.

Convido o Deputado Emilio Gallo, digno
mcml)rO (la Cornissibo de Siderurgia e Mine
ração da Asscrnbléia Legislativa de Minas

Gerais.

Convido o Deputado Gerardo Renault,
digno membro da ComissibO de SiderUrgia C

Mineracibo da Assembléia Legisiativa.

Convido o Sr. DeputadO Dalton Cana
brava, digno membro da Comissibo de Side
rurgia e Mineracibo (Ia Assernbléia Legislat

Convido o Dr. Adernar de Carvalhfl
Barbosa, (ligno Diretor Superintendente da

USIMINAS.
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101. REUNIAO ORDINARIA, AS 9 HORAS DE 12 DE SETEMBRO
DE 1975

João Ferraz -- Fernando Junqueira --
Wilson Tanure - LiIcjo de Souza Cruz -
Said Arges - Pedro Gustin - Amilcar Pa-
dovanj - Antonio Dias - Artur Fagundes
Carlos Eloy - Carlos Lemos - Christovam

Chiaradia - Cyro Macic! - Dalton Canabrava
I)elfirn Ribejro	 Dênjo Moreira - Do-

mingos Lanna - Elmo Braz - Emilio Gallo
Emilio Haddad - Euclicles Cintra -

EurIpedes Craide - Fábio Vasconcellos -
Ferraz Caldas - Gerardo Renault G-ornes
Moreira - Haroldo Lopes - Humberto de
Almeida - Jesus Trindade	 JoSo Bello -
João Navarro - João Pinto Ribeiro	 Jorge
Orlando Carone - José Honórjo - José
Laviola	 José Santana	 Luiz Baccarjnj
Mendes Barros - Milton Lima - Milton
Salles - Morvan Acayaba - Neif Jabur
Nilson Gontijo - Pedro Narciso - Ronaldo
Canedo - Sebastjão Nascirnento - Sério
Ferrara - Sérgio Olavo Costa -- Sylo Costa
- Telêrnaco Pompei - Vicente Guabiroba.

Proposiçoes

Justificacao Aos 15 dias de setembr()
de 1905, nascia na cidade pernambucana de
Caruaru urn menino a quem estava reservada
uma dignificante tarefa no setor do ensino.

Uberlãndia foj a cidade escolhjda para
receber os frutos do trabaiho profIcuo daquele
que hoje é o Professor Milton de Magalhaes
Porto.

Assiin é que no ano (le 1931 chegou a
Uberlãndia, assumindo a direcão do Liccu
daquela cidade. Desse dia em diante, sofre-
ram as letras de Uberlândja verdadejro un-
pacto, sob a influência de tao ilustre mestre.

No mesmo ano de 1931, o Professor
assuinju também a direcao, corno fundador,
da Academia de Coinérejo de Uberlândia, não
parando mais sua brilhante carrejra de ho-
mem dedicado as letras e a cultura.

Além de professor de Portugues, Ingles
e Caligrafia durante 15 anos na Academia de
Comércjo daquela cidade, foi urn dos respon-
sáveis pela fundacão do Colégio Osvaldo
Cruz, cuja direcao assumiu em 15 de setemhrc
de 1943.

Em 1966 assume a Inspetorja do Colégi
Coinercial do Liceu de Ubertândia, conform
Terrno de Cornprornjsso Pessoal de Respon-
sabilidade dos Encargos de Inspecao.

Como Presidente da Fundaçao Universi-
tária, continua o Professor Milton de Maga-
lhSes Porto a prestar a Uberlândja o melhor
de seu.s esforcos. Muitos de nossos conter-
rãneos que se destacam na Vida pOblica e
priva(la tiveram a vaijosa orientacao do mes-
tre Magalhijes Porto. Foram seus alunos:
S. Exa. o Governador do Estado, Dr. Rondon
Pacheco; o Sr. Secretário de Estado da Se-
gurança Piblica, Coronet Odelmo Teixeira
Costa; o Sr. Presj(lente da Caixa EconOmica
do Estado de Minas Gerais, Dr. José Resende
Ribeiro; o Sr. I)iretor do Banco do Estado
etc Minas Gerais, Dr. Miguel Almejda Cialdini;
o Sr. Diretor da CASEMG, Dr. Rairnundo
Mendes; o Sr. Vice-Prefeito de Uberlândja,
Dr. José Carneiro; o Sr. Presidente da C-
mara Municipal de Uberlândia, Dr. Airton
Borges; o Sr. Vereador, Dr. José Roberto
Migliorini, e este Deputado que tern a honra
de apresentar o presente projeto.

Procurou sempre que possivel encamj-
nhar alguns de seus alunos para o rnagisterio.
Podemos citar, entre us rnuitos que seguiram
a árdua, dificil e quase sernpre não cornpen-
sadora carreira, o Sr. Governador Rondon
Pacheco, o Professor Amadeu Cury, Reitor
da Universidade de Brasilia, e o Professor
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PRESIDENCJA DO SR. DEPLJTADO
FERNANDO JUNQUEJRA

Comparecjmeo

PROJETO DE LEI N.° 212/75

(ex-Projeto n.° 647/72, desarquivacjo)

Concede o titulo de CidadSo Hono-
rário do Estado de Minas Gerais ao Pro-
fessor M1lt'n de MagalhSes Porto.

A Assembléja Legislatjva do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1. - E concedido o titulo de
CidadSo Honorário do Estado de Minas Ge-
rais ao Professor Milton de Magalhaes Porto.

Art. 2. - 0 titulo, representado por
diploma especialmente confeccionado, seth
outorgado em reuniSo da Assembléja Legis-
Jativa.

Art. 3•1 - Esta lei entra em vigor na
data de sua publicacão.

Sala das ReuniOes, 28 de novembro de
1972.

Pedro Gsti	 Euclides Cintrci - Se-bust jao Pinliejro Chagas - Nelson Lombardi
Jatro Pereira - Anthero Racha.



da Comissão de Assuntos Municipais e
PlanejamefltOs Regionals, o Requerjmen0 n.o

C.j	 516.

Oradores

I	FGTS DEVII)O PELAS PREFEITURAS

o SR. DEPIJTADO DALTON CANABRk.
VA - Sr. President e e Srs. Deputados, hiPoucos dias, indo Para minha terra, fuiabordado p01' duas dezenas do patrulhejrosque me cercaram Urn pouco temeroso,encostej 0 carro, certo do quo havia cornotjdo
uma grave infracao No entanto, os elegan.tes patruiheiros da Policja Rodovjárja Fe-
deral se acercararn do mum e disserarn: "Sr.Doputado nós o conhecomos Sabemos sec
urn homorn batalhador. Por favor, roivjndj
quo uma condiçso moihor Para nos, a 

flOSs
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Américo Cury, hoje prestando seus valiosos
servicos ao Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico.
Nomes nao menos ilustres servirarn, ao

lado do Professor Magalhães Porto, a digni-
ficante causa do ensino. Assim é que pode-
mos citar, entre outros professores colegas
seus, o Desembargador Helvécio Rosemburg,
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado,
o Dr. Agostinho de Oliveira Jiinior, Juiz do
Tribunal de Alcada, e o Deputado Feder1,
Dr. Homero Santos.
E fácii, portanto, aquilatar a gratidão do

povo de Uberlândia a este pernambucano (IC
Caruaru, que veio engrandecer, corn seus
trabaihos e corn as luzes de sua inteligência,
as letras de Minas Gerais, encaminhando seus
filhos Para grandes tarefas.
Por isso mesmo é que a Cârnara Muni-

cipal de Uberlãndia concedeu ao Professor
Milton de Magalhães Porto o merecido titulo
Lie Cidadão Ijberlandense, em sessão reali-
zada em 25 de juiho de 1968.
E hoje tenho a grande honra depropor

nesta Casa o presente projeto de lei, conce-
dendo o titulo de cidadão rnineiro a tao
ilustre mestre. Pois se é certo que Uberlân-
dia é grata ao Professor Magalhães, Minas
não o será rnenos e saberá reconhecer Os
méritos de quem tanto fez pela juventude
mineira.
Estam,9s certos, portanto, de que no3sa

iniciativa receberá por parte dos deputado
corn assento nesta Casa a melhor das aco-
ihidas.

Pedro Gustin

PROJETO DE LEI N.9 213/75

Declara de utilidade pñblica a Asso-
cia(;ão Recreativa Minas-Brasil, corn sede
em Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1. - Fica deciarada de utilidade
pñblica a Associacão Recreativa Minas-Brasil,
corn sede em Belo Horizonte.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na
data de sua publicacão.

Art. 39	 Revogam-se as disposiçöes em
eontrário.

Sala das Reuniöes, 10 de setembro de
1975.

Sérgio Ferrara - Nilson Gontijo - José
Santana - EurIpedes Craide - Neff Jabur
- Jolo Pinto Ribeiro.

Juslificacao - A Associação Recreativa
Minas-Brasil tern como finalidade desenvolver
• incentivar o espIrito associativo, de amizade
• coleguismo entre os funcionários efetivos on
aposentados da Companhia de Seguros Minas-
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-Brasil e clemais empresas 111LeIauLes tia
OrganizacSo Bancantil, através da prática a-
dia de atividades recreativas, esportivas, so
ciais e culturais.

A entidade possui personalidade juridjea
constituIda por rneio do Registro n.° 22.339
As foihas 214, verso, do livro A-19, conforme
termos da certidSo fornecida pelo Cart6n0
Jero Oliva.
Segundo atesta o MM. Juiz de Djrejto

da 1.1 Vara Civel da Comarca de Belo Hori-
zonte, Dr. Danilo Furtado, seus diretores s
pessoas idôneas e nao recebern qualquer tip,
de remuneracSo ou pagamento pelo exerciejo
de seus mandatos.

Todas as exigências contidas em lei, no
que respeita aos requisitos Para dec1araça,
de utilidade püblica, estão assim integral.
mente satisfeitas.

Em vista disto e dos altos objetivos so-
ciais e culturais que movem a atuacOo da
Associacão Cultural Minas-Brasil, a medjda
preconizada pelo projeto se irnpöe como es-
copo de reconhecirnento e justica pelos bene-
ficios que a associacão proporciona a urn
grande nümero de trabaihadores, promovenclo
seu divertimento e integracão social.

Sérgio Ferraro

REQUERIMENTOS

N. 548, do Sr. Deputado Milton Lima,
que formula apelo ao Sr. Ministro dos Trans-
portes, no sentido de ser definida pela RFF
a situacão criada pela extincão de ramais,
principalmente na Zona da Mata, cuja popu-
lacOo reclama o asfaltarnento do leito dos ra-
inais extintos;

n.9 549, do Sr. Deputado Dalton Cans-
brava, solicitando ao Sr. Diretor-Geral do
DNEH estudo da atual situacOo dos compo-
nentes da Poilcia Rodoviária Federal, visando
A sua reclassificacOo profissional.

Comunicacôes

Do Sr. Deputado Milton Lima, dando
noticia do falecimento do Dr. Mauriclo
Alves, ern São Paulo;
do Sr. Deputado Sérgio Ferrara, mani-

festando seu pesar pelo falecimento, nesta
Capital, do Sr. Afrânio Costa, da Sra. Gilds
Teixeira Speziali, do Sr. José Evangelista de
AraOjo e da Sra. Margarida Araijo.

Pareceres

Receberam parecer favorável:

das CornissOes de Constituicão e Justica,
de Seguranca e de Finanças e Orçamento, erfl
discussilo Onica, o Projeto de Lei n.9 189/75

0 SR. DEPUTADO EUB(PEDES CRAIDE
Sr. Presidente e Srs. Deputados Em

1967 foi criado o FGTS - Fundo de Garantja
por Tempo de Serviço, e corn isso ficarain
s prefeituras obrigadas a contrjbujr Para
BNH corn 8% do salOrio dos empregados

sob o regime cia CLT, quer sejam optantes
ou não.

Mujtos prefejios 050 recolheram 
Os débj-los, desconhecend0 a medida, e o debit0 veio-- arrastan(io, ultrapassando as admjnjstra

çOes ate chegar As atuais, que estOo assohcr
badas por problemas financejros e se vêem
obrigadas a contribnjr para o BNH corn
importOncia acrescida da correçOo monetárja
e dos juros que ultrapassam as pOssibjijdaddas prefejturas municjpajs	 HO poucos dias

5

foi criada, por urn d Mos injstérjos da NaçSotuna portarja que Concedja 
parcelamento nospagamentos, corn o desniembramento

meses, Para serern recoJhjdas	
em 60

as importOncias
ieferentts ao tributo ocasionado por aquelasmedidas.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, ossaportarja teve uma vigêncj curta; 
publicadaprecariarncnte, apenas através do Djdrj0 doLnião, foi levada ao conhecjmento 
pàblico -Inümeras prefejturas brasilejras 050 tomaramconhecjrnento dessa portaria, dandolhes con-

dicOes de parcejamento Essa portaria tevevigêncja ate 23 de juiho deste ano, ocasjoflan
do corn isso inürneras dificuldades As pre-
feituras Para contrairem emprestjmos através
(la Caixa Econômica, obrigando5 a apresentar quitaç50 corn o Fund0 de Garantia, fa[o
este que vai onerar em muito as 

prefejturasObservarnos por exempioacontecei- a	 , o fato que pode
que tern	

algum05 prefejturas que conheco.
debit0 de 250rnil	 quecruzejros edeveriam fazer o empréstjmo de 1 milhiiode cruzejros	 Essas prefejturas se	 êImpossjbjjjt.jdas de realjzar essa operaç

vern

	

Oo	 (hancOria, por(fue 050 tern condjcoes de cum-

	

prir prirneirarnente o debit0 Para depois con-
	 'segujr o crédjto	 Trata-se do algo que ç	 d

Minjstérjo (10 Trabalho (love estudar corn 
omaior interesse porque vein henefjcjar as

Prefeituras, os flossos rnuniclpjos que São nCehilabase da economia estadual e federal.

ter
. t.staiiç e a Federacao flOo devern apenasinteresse (IC arrancar dos munjcjpjos al-gurna cojsa em benefjcjo do Estado.H	 itec
essário que também se ]eve alguma coisa

Para o municjpjo Corn esses ernpres[jmosaS Pref
eituras terjam condjcoes de realjzar

iflurneras obras, corno rede de esgoto, calça-
'flento que fiSo tern condjcoes de realizar scm0 apoj governamefl	 através dessa opera-Va o de.

Observamos hoje algo
que tamhém de perto vern atingir a economj
eStadual - Através da Cajxa Econômjca pa-

Cartópjos

(;ostai-i	 de voltar, majs uma vez, ao
pin5i0
assunto que hO Poucos dias rnovirnentoi ncstepois soube que urn deputado trouxe
explicaçocs sobre a quest5o dos cartOrjos Euha-ji (lenunciaclo desta tribuna, que aqueles
caI'tórjos estavam sendo aproveitados, atravésdo apadijnhamenfos poljtjco por elementos
aos quals bastava ter arnizade em determjn..
dos sotores politicos Para serem aprovejtados
Os condursos foram tanibérn levados de rol-dS o
, e as inscriçoes encerradas a toque decaixa scm dar Oportunidade a todos os in-teressados, cujos direjtos constam da própria

Constittujçao hrasjlejt.a Hoje voltamos ao
issunt() porque este tipo do coisa vem aeon-
ecendo nas cidades de Uberaba, Frutal,
Iturauria e ern iniOnfleras outras	 Irei fazor urnovantamento precjso sobre tal acontecjmentoo trarej a esta Casa, Para quo os Srs.)eputados tomoin conhecimento, e provjdên
ias enérgicas sejani fornadas polo Governo
lo Estado de Minas Gerais.

BECLASSIFICACAO DOS IATRULHEIROS

gain as prefejturas juros de 12% ao ano e
uma correcao monetárja, que no ano 

passadochegou a atingjr a casa de 47%. Entretanto,
as empresas particulares pagam esses ernprés-
timos na base tie 3 a 5% ao ano, corn margeun
de correçSo monetárja de 20%. Consequen
temente as empresas particulares estSo maisbenefjcjadas do que 0s:rnunicipjos Por que
não se fazer o empréstimo na rnesma bate
quo são feitos As empresas particulares? OsnOSSOS governant05 tern grande responsabili..dade no que concei-ne a esses casos. Ha
alguns dias, o Senador Franco Montoro, lider

Inda inorja no Senado Federal, fazendo amaexposiç50 sobre o assunto disse que sobre os
iruunjcipjos se assentam as bases da econonija
nacional e que não gostaria tie ver o Pals
corn pés de barro, que se desmoronam e se
esfacelam pela falta de apojo do Governo
central

Conseqiiente00 é algo quo movjmenia1150 so os Deputados que toniam assento nesta
Casa, mas que deve movimentar a Casa doCongresso Nacional o todos aquoles que terninteresse pela grandez do flosso Pals, por-que, so o Ministérjo tomar providéncias enCt--g
icas Para quo sejarn sanadas essas irregula..ridades pot- certo muita coisa terá folio embenefjcjo de flossa Naçiio.



freflte de outras regioes metropolitanas, se já
contAssemos coin TRANSMETRO

Esperarnos que agora, ir1Spirado pela
mnedida do Governo Federal, o Governador
Aureliano Chaves nao deixe de dar este passo
deciSiVO na implantaçao dos estudos jA ela-
borados para a RMBH, especjalmente na area
de transportes, criando a TRANSMETRO

Que se encerrem as tramitacoes demo-
radas e se parta para a açSo, o que esperam
impacientes Os habitantes da RMBH. Esávisto que 0 aSSunto é prjorjtárjo flão po-
dendo estar Sujeito a interesses meramente
JocaiS, quando o Governo Federal jA estaie-
leceu a sua linha de acão a nivel nacional
e metropolitano.

Matrja Apro'vada

REQUERIMENTOS

do Sr. Deputado Pedro Gustin, que re-
quer o desarqujva0 do Projeto de Lei fl.'647/72:

do Sr. Deputado Ferraz Caldas, pedindo
a norneacOo de uma cornjss5o para represeji
tar a Casa nas coniemoracoes do 749 au-versárjo de Caxambu;
n.9 451, em que o Sr. Deputado SérgioOlavo Costa solicita ao Sr. Governador doEstado a supiessOo dos descontos dos inativos
n.9 504, do Sr. Deputado Mendes Barros,

que solicita do Sr. Minjstro da Educaçao a
criaçao de uma escola federal de medjeina
em Governador Valadares

PAR ECER

De redaçao final do Projeto de Lei101/75.

PROJETOS DE LEI

• Sabemos que grande é a crise que atra.
vessa a agricultura. Imensa, major ainda a
da pecuária. Então, será o mornento Opor-
tuno para que as autoridades, juntamente

coin 	próprios, deputados estaduais, e tam.
hem coin participacão do povO, sobretudo
dos univerSitáriOS que enchern esta Casa flOs
Sirnpósios, vejarn a irnportância da agricul..
tura c a rebevância da pccuiria (lentro do
contexto nacioflal.

reehssificacão. Nós ganharnoS pouco rnais
que o salário minimo, através de urn contrato
(IC CLT, coin DNER. Estarnos nurna si-
tuação insegura, sujeitos a acidentes e a
doencas, por passarmOS as noites nas estra-
das. No entanto, não ternos esta compenSa-
cão, a cornpenSacão financeira correspondente
ao nosso trabaiho. Vivemos jntranqüilOS
porque, ao estarmos aqui patruihando as es-
tradas, deixarnos a descoberto nossas farni-
lias, sem condicöes materiaiS para a tranqüi-

lidade."
Por isso, Sr. Presidente, resolvi trazer a

Casa urn requerirnentO, coin apoio dos Srs.
Deputados, para reivindicar do 1)NER urna
reclassificacão dos patruiheirOS, que estão nas
estradas a nos vigiar, a nos proteger, a nos
dar assistência quando somos importunados
nurn acidente. Por isso agradeco aos colegas
por nos terern honrado coin seu apoia-
menlo. Sei que o Sr. Presidente desta Casa
terá a major sensibjlidade para o problerna
e mandará resolve-lo de pronto.

PROTESTO

o SR. 1)EPUTADO ANTONIO DIAS
Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero, poucaS
horas após o Siinpósio realizado nesta Assern-
bléia sobre siderurgia, esciarecer a Casa que
realrncnte não fui so eu - mas tambérn Os

demais colegas - que protestei contra a
atitude do Sr. Presidente em não conceder
urna questão de ordem levantada no encerra-
menlo da reunião de ontern. Quero escla-
recer tarnbéin que não pedi, na hora, se
curnprisse o Regirnento Interno da Casa, situ-
plesmente per elegância e pelo império di
cortesia parlamentar. Isto porque o Sr.
Governador do Estado e indmeras autoridades
se encontravarn na Casa.

Registre-se, contudo, nos anais da As-
sembléia 0 men protesto veemente. Anote-se
também a estranheza de todos os ineus cole-
gas deputados contra a atitude infeliz do
Prcsidente João Ferraz, ao negar uma questão
(IC ordern, que é regimental em qualquer

parlamento.

Queria e quero, Sr. Presidente, depois
que pudernos ver que foi grande a partici-
pacão não apenas dos deputadoS, mas de
autoridades estaduais e federais e de estu-
dantes nesse Simpósio sobre siderurgia, su-
gerir a Casa, ao Sr. Presidente e aos Srs.
DeputadoS que o próxirno SirnpóSio a rca-
lizar-se nesta Assembéia Legislativa do Es-
tailo seja sobre a agropedUária.

TRANSMETRO

o SR. DEPUTADO EMILIO HADDAD -

Sr. Presidente, Srs. DeputadoS.	 Voto de
aCor(b0 coin projeto do nobre Deputado
Luiz Baccarini, que heneficia entidade ligada
A sua querida Sao 1oão del-Rd.

Sr. Presidente, durante a primeira reti-
nião do secretariado do Governo Aureliano
Chaves, realizada no dia 20 de maio, S. Exa.
anunciOU a criação da Companhia de Trans-
Porles da Regiao Metropolitana de Belo Hori-
zonte - TRANSMETRO, corn as seguinies
incumbências: irnplantar e operar o sistema
(le transporte coletivo metropolitano ern sum
próprio; coordenar a operacão do sistema de
transporte em sItio próprio coin as demais
modalidades de transporte urbano e subur-
l)ano (IC pasSageiroS e cargas implantar p
operar as estacOes terrninais de uso pdblico
de passageirOS e cargas; conceder licenca
1)ar1 linhas de transporte coletivo urbana e
suhurbano dentro (la Região Metropolitafla de
Belo Horizonte e fiscalizar a expboracão; exe-
cutar, mediante delegacão ou convênio, obras
e servicos da competênCia de entidades da
administraVao direta on jndireta da União,
Estado e inunicIpioS. Essa injciativa, por
todos nós aplaudida, infelizmcnte não teve a
tramitacao que a Sua irnportâflcia exigia.

0 Governo Federal anuncia agora a cria-
çao da Empresa Brasileira de TranspOntes
Urhanos - EBTU, entidade que entre outraS
atrihuicöeS deverâ: I - gerir a participacäo
societária do Governo Federal em ernprCSJS
ligadas ao Sistema Nacional de TransPOrtes
Urbanos; II - gerir o Fundo de DcseflvCh
vimento dos Transportes Urbanos.

Estivesse a Regiäo Metropolitafla de Belo
Horizonte coin TRANSMETRO já criad
teriamos de imediato a possibilidade de TIOS

heneficiarmoS dos recursos federaiS, pOiS qUC

a EBTU, como entidade coordenadOra cen-
tral, exigirá empresas como a TRANSMETR°
para execucão dos projetos de tranSP0t

urhanos.	 Estariamos, esta é a verdade, a

Do Sr. Deputado Sérgio Olavo Costa,
pedindo urn voto de pesar pelo falecimeiito
do Sr. Eudésio Infante Vieira,
Fora;	 em Juiz de

do Sr. Deputado Antonio Dias, propondourn voto de congratujaç6e5 coin 	Joi-ül tieMonies Claros pelo transcurso de seu 24.aniversário;

do rnesrno parlarnentar, pedindo urna
rnanifestaçao de aplauso ao reitor da Univer
sidade Católica, Dorn Serafirn Fernandes deAraájo, pela idéia da criaçSo da Medaiha do
Mérito Sobral Pinto;

do Sr. Deputado José Laviola, que pro-
pOe urn voto de louvor aos funcjonárjos Joo
Faustino, Hércifies AntOnjo e Janailton da
Concejcao, que tern dinamjzado as atividadesda Agêncja Tiradentes da Caixa EconOmjca
do Estado de Minas Gerais;
do Sr. Deputado José Bonjfácjo Filho,pedindo urn voto de congratu1açe5 coinCongregaç0 do Verbo Divino, pelo seu cen-

tenárjo e pelos 80 anos de ativjdades no
Brash; idêntjca proposiçao foj feita pelo Sr.Deputado Sérgio Olavo Costa;

do Sr. Deputado Kern ii Kumaira, que
Solicita votos de congratulaçoes coin 	revista0 Diajnjdrjo pelo transcurso de seu 22.arliversOrjo.

do Sr. Deputado Sérgio Ferrara, queSolicjta congratu1aç 5 da Casa coin Radiolflconfjdêncja pela passagem de mais urnafliversário de sua criacao e fundacão;
do Sr. Deputado Luiz Baccarini, solici-tand0 o desarquivam0 do Projeto de Li

a.' 1.270;	 e

n.9 188, do Sr. Deputado Jesus Trindadeque declara de Utilidade pObijea a Escola (leArte Musical corn sede em Raposos;
n.9 193, do Sr. Deputado Nunes Coelho,que declara de Utilidade pdblica a SocjedadeBeni-Estar do Menor, corn sede na cidade 

deSabin6pojj5.

n.° 197, do Sr. Deputado EurjpedesCraide, que declara de Utiljdade 
pübjica aAssociaçao Benefjcente Oito de Setembro, (IcUheraba.

N.9 198, do Sr. Deputado EurIpedesCraide, que declara de utilidade 
pdbljca 0Hospital JoSo Henrique, de Concejcao dasAlagoas;

n." 201, do Sr. Deputado Kemil Kurnajra,que declara de utiljdade pübljca o Grupo da
Fraternidade Joseph Gleber, de Te6fjj0 Otoni;
n.1 203, da Sra. Deputada Jünia Manse,

que declara de Utilidade pübjica o Conseiho
Particular da Sociedade São Vicente de Paulo,
corn Sede em Vespasiano;
n.° 205, do Sr. Deputado Morvan Acayaha,que declara de Utilidade páblica a Bandit

Marcjal do Colégio Coração de Jesus, deVanginha;

n.9 206, do Sr. Deputado Luiz Baccam-ini,que declara de utilidade pñblica as ObrasSocjais Fe e Alegria, coin 	em São Joãodel-Rej.

11
w

LM

N,1 178, em discussOo ünica, de autoria(10 Sr. Governador, que instjtuj o Gabinetedo Vice Govern ador do Estado

em 1., discussão, os 8egujfl5:
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REUNIAO ORDINARIA, AS 20 HOS DE 15 DE SETEMBRO
DE 1975

pl3ESIMNCIA DO SR. T)EPUTADO JOAO
FERRAZ

Comparecimento

JoSo Ferraz - Fernando Junqueira --
LñcJo de Souza Cruz	 Said Arges - Amilcar
padovani	 Artur Fagundes -- Antonio Dias
- Carlos Eloy - Carlos Lemos	 Christovarn
Chiaradia - Cicero Dumont	 Cvro Maciel
Delfi'n Ribeiro - Domingos Lanna -

Elmo Braz --- Emilio Gallo	 Emilio Haddad
- Euclides Cintra	 FOhio Notini	 FObio
Vascoflce110s - Harolclo Lopes - Humberto
do Almeida	 Jesus Trindade - JoSo Bello
Joao Marques - João Pinto Ribeiro

Jorge Orlando Caronc - José Laviola = José
Santana - Kemil Kurnaira = Mendes Barros
Milton Lima	 Milton Salles	 Morvan

Acayaha -- Narcélio Mendes	 Nunes Coelho
Pedro Narciso -- Raiinundo Aihergaria -

Ronaldo Canedo -- Tolérnaco Pompei = Vi-
cente Guabiroba.

Expediente

OFICIOS

Do Sr. Governador Aureliano Chaves:

n.9 120, em atendimento no Requerimento
n.7 382, do Sr. Deputado Kernil Kumaira,
enviando inforrnacOo (10 DER de que a corks-
trucão de viaduto sobre a rodovia Rio Bahia,
no trecho quo corta o MunicIpio de Teófih
Otoni, é asstinto afeto no DNER, que contra-
ton estudos nos quais estO incluIdo o melho-
ramento solicitado;

n.9 121, em atendimento no Requerimen-
to n.9 299, do Sr. Deputado Fernando Jan-
queira, encaininhando oficio do Sr. Secrete-
rio do Obras POblicas, no qua] S. Exa. in-
forma haver oficiado no Presidente da Bede
FerroviCria Federal, no sentido do manuten-
çäo do trecho ferroviOrio Três Rios - Bicas;

n. 122, con atendimento no Requerimen-
to fl.9 140, do Sr. 1)eputado Nilson Gontijo,
encarninhando informacOo do Sr. Secretário
da Administracao do que aquela Secretaria
den inIcio a implantaçbo do Quadro Perma-
nento corn a publicaçSo do edital convocando
os medicos e, posteriormente, outros servido-
res da Secretaria da Sañde;
n.9 123, em atendirnento no Requerimento

V 216, do Sr. I)eputado AntOnio Dias, enca-
minliando informacOo (10 Sr. Advogado-Geral

do Estado de que, cm cumprimento do Dc-
creto Estadual n.9 15.722, de 12-9-73, a ma-
téria i'eferentc 0 desapropriaç5o de terrencs
situados no Municipio de Montes Claros está
sub judice.

n.9 124. agradecendo comunicaçOo do quo
a Assemhléia aprovou o veto total oposto 0
Proposiçbo de Lei n.9 7.179 (ex-Projeto n.
56/75), que altera o art. 7•9, da Lei n. 5.641,
de 14-12-70;

do Sr. José Fernandes Filho, SecretOrio
dc Estado do Educaçbo, encarninhando, em
atendirnento no Requerimento n.° 146, da Sea.
Deputada Jñnia Manse, cópia do estudo, rca-
lizado pela Superintendência Administrativa
d aquela Secretaria, sobre a situacOo funcional
dos serventes escolares.

Proposiçôes

PROJETO DE RESOLUçAO

(encaininhado pela Mensagem Governamental
fl.9 77)

Aprova convênio e seu termo aditivo,
celelirados entre a Secretaria do Estado
da Agricultura e o Ministério (Ia Agri-
eultura.

A Assemhléia Legislativa (10 Estado de
Minas Gerais aprova:

Art. 1. = Fica aprovado o convênio
celebrado, em data do 13 (Ic setembro do
1974, entre a Secretaria do Estado da Agri-
cultura e o Ministério da Agricultura, obje-
tivando 0 estal)elecimento de uma carnpanIa
sistemCtica de combate fitossanitário no can-
cro citnico.

Art. 2. Fica igualmente aprovado o
termo aditivo firmado, em data do 28 do abril
(Ic 1975, entre a Secretaria (10 Estado da
Agricultura e o Ministério da Agnicultura,
objetivando a distribuicOo orçamentCria dos
recursos financeiros assumidos corn o convênio
polo Ministério da Agnicultura.

Art. 3•9 - 0 convênio e o termo aditivo,
de que tratam us artigos 1. e 22, passam
a fazer porte integrante desta resolucOo.

Art. 4•1 - Os encargos financeiros de-
correntes da execucbo do convênio de quo
Irata o artigo 1., correrbo C conta da dotacOo
orçarnentCria	 20.13.04.14.0752.108-4.1.2.0
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das ComissOes de Constituicao e Justiça,
de Serviço Pñbiico e de Financas e Orcamen
to, em discussão ünica, o Projeto n.9 191, corna Emenda a.0 3, do Sr. Deputado Euclides
Cintra, e conseqüent rejeiçSo das Emen-
das n.0s 1 e 2, dos Srs. Deputados José Bonj-
fácjo Filho e Raimundo Albergarja, respec-
tivamente;

das CornjssOes de Financas e Orcamerito
e de Economja e Obras Pdblicas, separada
mente, em discussão ünica, o Projeto de Re-
soiucSo n.° 185.

165

- ServicOS em Regime de Programacão Es-
pecial, do Orcameflto vigente da Secretarla
de Estado da AgricultUra.

Art. 5•9 - Esta resolucao entra em vigor
na data de sua publicacSo, revogadas as dis-
posicaeS em cofltráriO.

Dad, no Palácio da Liberdade aos

(Nota da DivisSO de Redacão e. publica
0 convênio e o termo aditivo brain

ção
publicados na integra no IiidriO do LegiSlfl

livo, na ata desta reunião.)

PROJETO DE REsoLucXO

(encamiflhado pela Mensagem Governamental
n.9 78)

Aprova termo de cooperacão cele-
brado entre a Secretaria de Estado do
Trabalho, Ação Social e Desportos, a
PrefeitUra Municipal de Ponte Nova e o
ConsórCiO de Entidades de AssiStêflcia e
PromocãO Social - CEAPS/Ponte Nova.

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais aprova

Art. 1.0
 - Fica aprovado o termo de

cooperacão celebrado, em 28 de juiho de
1975, entre a Secretaria de EstadO do Tra-
haiho, Ação Social e DesportOs, a PrefeitUra
Municipal de Ponte Nova e o ConsórciO de
EntidadeS de AssistêflCia e PromocãO Social
CEApS/Ponte Nova, objetivandO fornecer

condicOes técnicaS ao desenvolVimento dos
programaS de trabaiho do CEAPS/Ponte Nova.
ParágrafO ünico 0 termo de coopefa-

çSo, de que trata o artigo, passa a fazer pane
integrante desta resolUcãO.
Art. 2. As despesaS originárias do

termo de cooperacão correrãO a conta dii
dotacão orcamefltária onsignada na rubrica
34.06.15.81.4861.021.3.2.7.9 - Implafltacão
e SuperviSãO do Programa de AcSo Social em

Ponte Nova.
Art. 3•Q - Esta resolucão entra em vig.r

na data de suS pubicacSo.

Dado no Palácio da Liberdade aos

(Nota da Divisão de RedacãO e Publica
çSo - 0 termo de cooperacão foi publicado
na integra no Diário do 

LegiSlOtiVO, na ata

desta reunião.)

PROJETO DE REsoLucAO

(encamiflha(10 pela Mensagem Governamefltal
n.9 80)

Aprova o termo aditivo ao convênio
ceebrado entre o Ministério da Agricul-
tura e o Governo do Estado de Minas
Gerais, visando a desenvolver projeto de
combate a febre aftosa e atividades afins

(IC defesa sanitâria animal.

A Assembléua Legislativa do Estado de
Minas Gerais aprova

Art. 1.0 - Fica aprovado o termo aditivo
ao convênio celebrado entre o Ministério d
AgridultUra e o Governo do Estado de Minas
Genius, objeto da ResolUcão Legislativa n.'
1.139, de 30 de junho de 1975, visando a
desenvolver projeto de combate a febre
aftosa e atividadeS afins de defesa sanitiria

animal.
Parágrafo ñnico - 0 termo aditivo, de

que trata 0 artigo, passa a fazer parte int

grante desta resolucão.
Art. 2. - Esta resohUcäo entra em vigt)r

na data de sua pubhicacSo, revogadas a s diS
posicOes em contránio.

Dado no Palâcio da Liberdade aoS

(Nota da Divisão de RedacSO e pub120
0 termo aditivo foi pubhicado na lfl

no Didrio do LegiSlatiV0, 
na ata desta reUfl°

II

PROJETO DE RESOLUCAO

Art. 1.° - Fica aprovado 0 termo de
convênio celebrado, em 30 de juiho de 1974,
entre a Secretaria de Estado da Agricultura
e a Associacao Mineina dos Cruadores de
Zebu, corn sede em Curvelo, objetjvando a
prestação de assistêncja técnica.
Art. 2.1 - Fica igualmente aprovado o

terrno aditivo firmado em 30 de juiho de
1975, que dispöe sobre a prorrogac50 (toconvênio referido no artigo 1.0.
Art. 39	 Os termos de Convêfljo e

aditivo, de que tratam os artigos 1.9 e
passam a fazer parte integrante desta reso-
lucão.

Art. 4•1 - Esta resolucão entra em vigor
na data de sua publicacao, revogadas as dis-posicöes em contrárjo

Dado no Palácjo da Liberdade aos . . -

(Nota da Divjsão de RedaçSo e Publicaçijo- Os termos de conyênjo e aditjvo forampublicados na mntegra no 
Didrio do Legislc,livo, na ata desta reunjão )

PROJETO DE LEI N.° 214/75

(ex-Projeto de Lei n.9 1.270/74, desarqujvac,)

Declara de Utilidade pdblica o SAO
Vicente Esporte Clube, de 

SAO Vicente deMinas.

A Assembléja Legislativa do Estado dcMinas Gerais decreta:

Art. 1. - Fica recofihecido corno de
Utilidade pUblica o São Vicente Esporte Cluhe,
agremiaç50 desportiva e cultural, Corn sede
na cidade (IC São Vicente de Minas, nesteEStido

Art. 2. - Revogadas as disposicoes ensContrãrio, esta lei efltrará em vigor na data de
SUa PUblicacão.

Sala das Reunjöes 24 de outubro de 1971.

Fagundes
Luiz Baccapini - Ftjbj0 Not ml - ArturVicente Guabjroba RaimundoAlbergqj -- Geraldo Qujn(ão - MartinsSzIoej

JuStificqcao - 0 São Vicente Espoite
Club, enticla(]e Clesportiva, recreatjva e cul-

tural, tern sede na cidade de São Vicente de
Minas e personajjdade jurjdjca desde 1967.Tens por finaljdade proporcionar a thfuso
do civisrno e da cuitura fisica, realjzando reu-niöes de caráter Social e cultural prestando
assirn serviços relevantes a comunjdade da-queie rnunicipjo.

Sua diretorja é composta dos Srs. Geraldo
Ramos de Oliveira (Presidente), AntonioCarlos de Barros (Vice-Presidente) JoãoBosco Martins (l.-Secretánjo), José Evarjsto
Vilela (2.-Secretárjo), Nicéja Vilela (1.-
-Tesoureiro), João Carios de Oliveira Junior
(Diretor Social) e Agostjnh0 Ribejro Guirna-
rães (Diretor de Esportes); seu Conseiho
Fiscal e assim coniposfo: Raimundo Atanásio
de Carvaiho, Renato Azevedo Junquejra e
Joaquirn Geraldo de Paula Oliveira. E todoele integraclo por hornens do
rito.	 mais alto gaha-

Pelos servicos que presta a São Vicente
de Minas, justifica-se plenamente a medidaOra proposta

Lufz Baccariiij

JIEQUEBIMENTOS

N. 550, do Sr. Deputado Emilio Haddad,
encarecendo a flecessidade de que a direçSo
do Banco de Credit, Real de Minas Geraispromova estudos objetivando a instahacão deurns agêncja daquele estabelecimento na ci-dade de Ferros;

n.° 551, do Sr. Deputado Milton Lima,solicitando seja reformulado o Decreto a.'
13.107, de 6-11-70, que dispoe sobre a assi-
flatura (10 Minas Gerais e a forma do respec-ti'o pagalnento;

do Sr. Deputado Domingos Lanna, soli-
citando voto de aplausos a Tribuna da Mata,(fUe Volta a ser reeditada em Ponte Nova, sob
a (lireç-So dc Joel Santarefli.

Pareceres

Beceberarn parecer favorável:

PROJETO DE RESOLUcAO

(encaminhado peha Mensagem Goverflarnent
fl.9 79)

Aprova convêfliO celebradO entre o
Ministério da AgricUltUra e o Governo do
Estado de Minas Gerais, para a constrUco
de dois laboratórios no Centro Integrado
de Laboratórios, de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais aprova

164

	 A r t .  1 q	 Fica aprovado 0 convênio
celebrado, em 18 de juiho de 1975, entre
MinistériO da Agricultura e o Governo do
Estado de Minas Gerais, para a construçSo
de dois laboratórios no Centro Integrado de
Laboratórios, de Minas Gerais, objetivando a
execucão de trabaihoS de controle de quali-

(lade (IC insumos agricolaS e de apoio a pro-
dutividade agropeCUária.

Parágrafo ünico - 0 convêfliO, de que
trata o artigo, passa a fazer parte integrante
desta resolucao.
Art. 2. As despesas decorrenteS da

execucãO deste conVêniO, nos exercICioS de
1976 a 1978, correrão a conta de dotaç6es
próprias a serem consignadas no Orcamenlo

do Estado.
Art. 3. - Esta resolucO entra em vigor

na data de sua publicacão, revogadas as dis-
poSiçöeS em contrâriO.

Dado no Palácio ia Liberdade aos

If

(Nota da Divisio de Reda(;ão e PublicaçSo
- - 0 convêfliO foi publicado na integra no

1)idrio do LegislaliVo, 
na ata desta reunião.)

(encaminhado pela Mensagem Governamental
n.9 81)

Aprova Coflvêfljo e seu termo aditivo,
celebrados entre a Secretarja de Estadoda Agricultura e a Assocjaçao Minejra
dos Criadcjres de Zebu, corn sede em
Curvelo.

A Assembléja Legislatjva do Estado de
Minas Gerais aprova:

Comunicaçâo

1)0 Sr. Deputado Emilio Haddad, sobre
o falecjmento do Sr. Orozimbo Ribeiro de
Castro, ocorrido em Oliveira.



Deixarnos aqui o floSso alerta, como re-
presefltante que somos daquela região, outrora
tao rica e hoje tao pobre.

0 SR. DEPUTADO JORGE ORLANDO
CARONE --- discurso que, par não
ter sido devolvjdo pelo orador, serã pubijeado
em edicão futura).
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Oradores

SIMPOSIO SOBRE A SIDERURGIA

O SR. DEPUTADO DOMINGOS LANNA
- Sr. Presidente, Srs. Deputados. Minas
Gerais tern vivido, nessas ililtimas sernanas,
momentos de grande entusiasmo. Na semana
passada, esta Assembléia teve a oportunidade
de receber, para aqui fazer palestras no sirn-
pósio realizado por iniciativa do Governo de
Minas e da Assembléia Legislativa, o Sr.
Ministro da Indñstria e Comércio. Tambêrn
recebeu aqui a visita do Ministro dos Trans-
portes e do Presidente da Cia. Vale do Rio
Doce. Foi urna oportunidade magnifica para
os contatos entre autoridades federais, depu-
tados, empresáriOS e tédnicos, que debateram,
corn todo entusiasrno, o problerna siderurgico
nacional e mineiro. Entretanto. o momento
culminante da semana foi a palestra aqui
proferida pelo nosso Governador Aureliano
Chaves.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, conhe-

cedor profuildo do problerna sideriirgico de
Minas Gerais. S. Exa., o Sr. Governaclor,
convOcOU todos Os mineiros para a bataiha
(10 problerna siderñrgico mineiro. Devemos
a realiz'aca() e o êxito dcste trabaiho ao en-
tusiasrno e dedicacão do nosso eminente
Presiderite Joio de Araüjo Ferraz, hornern que
se tern preocupado em dar a esta Assembléia
uma nova imagern de trabaiho para o desen-
volvirncnto do nosso Estado. Hornem obsti-
naclo pelas causas (le Minas Gerais e incon-
fOrma(lO coin (ilficuldades que atravessa
O nosso Estado. o erninente Presidente tern
procurado dar aos Srs. Deputados, a Minas
e a seus técnieos a oportunidade desses con-
tatos.

I)esejo, neste momento, congratular-me
corn S. Exa. pela iniciativa (le realizar aqui
o Simpósio sohie o 1)esenvolvimento Siderur-
gico Nacional.

Reunido de Orgãos Rodouidrios Esladuals

Realiza-se também, nesta semana, por
iniciativa do Governo do Estado, importante
encontro patrocinado pelo DER-MG - a IV
REDORE. Para que conste dos anais da
Assernbléia, don como lido, em todo, o dis-
curso proferido pelo eminente Diretor-Geral
do DER, Dr. Geraldo Pereira da Silva, quan-
do da instalacão da IV REDORE.

Na oportunidade, tambérn desejamos
submeter a Casa urn requerimento de congra-
tulaçães corn a Tribuna do Mob, que volta
a circular em Ponte Nova, hoje, sob a direcão
do jornalista Joel Santarelli.

apresentoli a repülsa do espIrito nacional ante
a ingerência da intromissão estrangeira no
embate entre Os irmãos brasileiros: "Senhor,
O primeiro soldado de vossas tropas qu
transpuser a fronteira fornecerá o sangue corn
que será assinada a paz de Piratini corn
os imperlais. Acirna do nosso amor a Re-
pijblica estão o nosso brio e integricla
pãtria. Se puserdes agora as vossas tropas
na fronteira, encontrareis não peito a peito
mas ombro a ombro, os soldados de Piratjn
coin soldados do Senhor D. Pedro II".
Dal por que, no Rio Grande das nossas Iron-
teiras, erigiu-se em 1972 a primeira reunjão
de órgãos ro(Ioviarios estaduais, sob a dire-
cbo do eng.9 Jorge C]áudio Xavier da Costa
como marco inicial de urna caminhada, om
bro a ombro, dos rodoviarios de todo
Brasil.
Dirigiu-se, entbo, a II REDORE para

Cearb, onde os técnicos dos DERs do P0j5
continuaram a cuiclar de problemas Viãrios
e adininistrativos comuns a todos Os orgaus
estaduais. Nesses trahalhos, Tevados a efeilo
junto aos "verdes mares bravios que brilham
corno liquida esmeralda aos raios do sol
nascente". a direcão foi outorgada ao eng.
Edilson de Freilas Qucirós.

A seguir, passararn-se os problemas ro-
dovibrios para a visilo "do promissora ima-
gem do Estado-Grande, produto de pertinaz
e conjugado esforço de Governo e povo" como
disse o eng. Marcelo Miranda Soares, anfi-
tribo cIa Terceira Beunião de 1)iretores de
Orgaos Rocboviãrios Estacluais, nas adjacên-
cias (To futuro de urn pantanal de São Lou-
renço.
A realizaçbo desses conclaves serve mais

do one uma conjugacão (Ic idejas para a for-
maçao (IC um sisterna ñnico. A par do
earnbio dc dados cientificos, forma-se urn
ideal de urna politico de servir ao bern cornum
e a todo o Pals, pois a rodovia continua a
ser a reivindicacbo rnaior das comunidades.
Essas reunibes são decorrentes da prOpria
preocupaçbo e do coflSciência de todos nós
como encarrega(lOS do setor. E de rememo-
rar-se, inclusive, Os pensadores para o future,
como Arthur C. Clarke, que assirn assegura
em seu Peril do Fuluro: "no entanto, apesar
da espantosa despesa dc valores espirituaiS
e matcriais (observe-se o que Detroit fez pela
estética). nossa civilizacbo não sobreviveria
dcz minutos scm o automóvcl. Etnbora possa
sec eviclentemente rn&horado, parecc dificil
(Ic acreditar cjue venha a ser substituldo por
alguma coisa fundamentalmente difcrente. 0
mundo tern-se movimentadbo sobre rodas du-
jante 6 mil anos; ha uma seuiiência inint(r-
rupta do carro de boi ao Cadillac."
Para nós, que lidamos diuturnamcnte

corn graves problemas viãrios, é fácil perce
her-se que não haverá barreiras que possam
obstar a circulacão de veiculos autornotores
Se a crise agravar o problema do combustivel
usual, é de se prever que partirã a técnlca
moderna para a conseqdente descoberta de
seus sucedaneos on substitutivoS.
Por todos esses fatores, é manifesta_ a

justificativa (las reuniOes dos adlmlnistracoes
IO(Ioviiil'kas, coino iniciativa absolutamente

indisPenSãvel a atualizaçao de urn diálogo
major entre as que lidam corn Os sistemas
vjários de todos as Estados da Federacao

O Departamento de Estradas de Roda-
gem de Minas Gerais, neste ensejo, fixa o seu
ii-me propósjto de propjcjar aos colegas par-
tjcipantes da IV REDORE urna proveitosa
estada em Belo Horizonte

O Governador de Minas e presjdcnte dc
honra desta reunião, Dr. Antônjo Aureijano
Chaves de Mendonca, em suas diretrjzes deadministracbo, tern sempre convocado 

Os ho-mens a se unirern Para a solucbo dos proble-
urns, a fjm de que o desate que torna possIvei
O que é necessãrio tenha a participacao do
poder pñblico e da própria comunjdadc Sob
essa égide nos reunimos, tendo ao nosso lado,
pari passu coin andarnento do ternário de
trahaihos, as nossas esposas, cornpanhejras
incansáveis nos nossos camjnhos
Estã presidjndo nossa sessão de abertura
Vice-Governador do Estado, Dr. Lc'vjndo

Ozanan Coelho, cntusjasta (to flosso rodovja-
rismo, a quem prestanios as nossas efusivas
homenagens.

Esta casa, incus senhores e rninhas se-
nhoras, passa, a partir de hoje, a hear ñ
inteira (liSposicSo dos colegas participantes
da IV REDORE coin honra para os
técnicos e dernajs servidores do DER-MG, pois
nos e as montanhas de Minas somos teste-
munhas de que as estradas são o 

do entreos homens e 0 conduto meihor Para que os
povos Se (leseubrarn C iflellior SC (flifi rcen-ldarn."

PROBLE\!AS Do MUNI(:jpJo) DE OLIVF:JJTA

0 SR. DEPUTADO EMLIO HADDAD
- Sr. Presidente, Srs. Deputados A Casa
da Crianca, secliada em Oliveira, presto qs
mais relevantes servicos a infãncja (laquela
cidade, no que se refere a atendjmento
in6dicO-I'OsPitalar e assistêncja alilncntajDesta forma, a sua dlcclaracao (IC Utjljdadepãhljca é, de fa to, uma rnedjda justo e, ternos
a cerfeza será sancjonic1a pelo Sr. Govern..dor do Estado

Aproyej0 a rninh0 presdnca ncsta trihu-no, Sr. Prcsidente, para dar ciência a Casa
da reaiizacao, durantc' os dias 4, 5, 6 e 7 

(10
corrente rnês, do Primejra Festa do Olivcj
rense Ausente, que coincidju coin as come-rnoracoes cia Semana da Pátrja	 Coinsaudade tanto reencontro, tanta amiza(-le que
se forrnou durante os festejos, o que mais Inc
chamou a atenc50 fol, scm dvida, a cons-eientjzacSo das autorjdades e do povo domunicjpjo para a necessidade de uma tornadode posicSo em defesa dos flossas tradic6esr
nais caras e tambérn de urna arranca(ia para
0 flosso desenvolvjrnento e para o flosso pro..
gress0 Eis que, por sugestao de uma co-miss50

 de olivejeenses ausentes ficou deter-
minado que durante a reaiizacao do Segtinr 1
Fest0 haverá uin simpOsjo - paiavra muito

CIfl 
flioda na Assembléja - a respejto dos

problemas econômjcos e finaricejros que Oli-veira enfrenta

Examjnano o piano que está sendo ela-borado pelo Govern0 do Estado, verificamosque muito pouca
aqucla regiSo.	 coisa estã reset-vada para

Inclusive, estaremos encami-
nhando anlanhS uma earta ao SecretárjoPaulo Camjjo e, portanto, a sua assessoria,coniposta dc rnernbros pertencentes àqueia
regiso -- sugerin0 rnedjdas rnajs efetivas,
ma's prStjca5 	em defesa de uma economja
tao coinbalida, tao sacrjfjcada

A regiao dc Oliveira nSo é uma regiSo
industljaijzad1 Ternos ali uma induistrja
têxtjj tradjcjonal mas em fase 

estacionaria;urna fáhrjca dc halas; iaticjnj05 Figujn0 eponca coiso rnais.	 NSo podemos basear aflossa economja na in dust riaijzacao Dc fato,
a atividade rural é uma atividade que emprega
major num(l0 de pessoas, é a atividade guydii o ganhap50 S maioria dos habitantes daflossa região

Discurso proferido pebo Dr. Geraldo Pereira
do Silva, quando do insbalação do IV REDORE

"Aos que bradavarn pela Repüblica de
Piratini, em luta contra a rnonarquia, o dita-
dor Rosas ofereceu o importante apoio de
suas forcas. E o gaucho David Canabairo

166

E preciso que as esforcos do Goveriio
sejam orientados juntamente coin 	ativjdadeParticular. o que nSo vein acontecendo Eisq-ue, a partir do momento em que o Governo
Federal, atravbs do IBC, pro\-ocou a politjcade erradicoca() dos cafezais, coin substjtjjj-çSo dc cuitura a flossa regiSo erradjcou Oscafezais mas 050 pronIoveu a sua substjtuj
gao Po" outras culturas 0 fato gerou o de-
s(mp1e,() CIII Massa, devjclo S faita de estru-
lura pare a instalacao do indIjStrja

Entijo, é preciso hover uma sincronizacao
Otividades Se o Estado prornove a indus-trializ(gj() dos regides que tern estrUtUra

paia islo. n5o pode, por outro lado, oividar
aqueles minejros que ainda tern na atividade
rural 0 Sefl ganhIapao

.\ssj, rllamarno5 a otençao do Dr. Sit-vian0
 Cancado para esse fato, que considera

11105 aJlaIfl(flte reievante porque, na verdade
são levas e levas de desernpregados que vêrnpain Belo Horizonte no eSperanca de encontrar sustento Para suas farnjljas e, nSo en-
(011tran(I() nenhuma con(Iiçao para se mante-
rem. fazern openas corn que aumentem as
favclas c a iii en (I icSncja

SSo CSSCS Os detalbes para as quais cha-
manios ii at(ngao do Governo, na oportunjdade em que Se elabora o flovo piano ceo-flSOlicd) die Minas Gerais. Oliveira sofre mais
do que nunca esse fato de flSo ser uma cidade
industrjaljzada e, ao mesmo tempo, sofre tam-
i)ém toda sorte die dificuldades na sua ativj-
(lade rural, Seja a pecuárja leiteira ou de corte,
on a lavoura do café.
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N.9 524, do Sr. Deputado Kemil Kumaira,
olicitando aos Srs. Governador do Estado e
Diretor do DER seja celebrado coflvêfljO corn
a Prefeitura de Teófilo Otoni, visando a im-
plantacãO de aeroporto regional no Espinha(;O
do Bode, naquela localidade;

n.9 525, do Sr. Deputado EuripedeS Crai-
de, pedindo o asfaltamento da ligação BR-262
a Born Jesus do Amparo, entre Monlevade e
Belo Horizonte

n.° 529, do Sr. Deputado Euclides Cintra,
soheitando dos Srs. Governador do Estado
e Secretário de Obras Püblicas a inclusSo da
reforma do prédio do forum da cidade de
Pitangui no Piano de Obras para 1976;

n.° 531, do Sr. Deputado Sérgio Ferrara,
solicitando ao Sr. l)iretor-Geral do DNER a
criaçSo de linha interestadual de ônihus Belo
Horizonte - Goiânia;

n.9 534, do Sr. Deputado Luiz Baccarifl,
pedindo a constrUcSo de ponte sobre o rio
das Mortes, ligando São JoSo del-Rei ao Dis-

trito de Santa Crui. de Minas, em TiradenteS

n.9 535, do Sr. Deputado Mendes Barros,
solicitando ao Sr. Diretor do DNER provi-
dências para o acesso asfáltico da BR-381 a
Nova Era, passando pela Escola Estadual
Nossa Senhora de Fatima;

n.9 536, do mesmo parlamentar, encare-
cendo a necessidade de encampacSo pelo DER
da rodovia que liga Nova Era a São DomingOS
do Prata;
do Sr. Deputado DomingoS Lanna, em

que solicita voto de aplausoS a Tribunn do
Mala, que volta a ser reeditada em Ponte Nova,
sob a direcSo de Joel Santarelli.

PROJETOS

havido pelo Estado em doação, corn Emenda
n.9 1, da Comissão de Justica;

n.9 192, do Sr. Deputado José Laviola
autorizando o Governo do Estado a reverter
irnOvel ao patrimOniO da Prefeitura de Ipa
nerna;
n.' 195, do Sr. Deputado Christovam

Chiaradia, que concede o titulo de CidadSo
Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr.
Angelo Calmon de Sã;

n.9 196, do Sr. Deputado Jorge Orlando
Carone, autorizando o Poder Executivo a criar
a taxa de transferência de veiculoS de aluguel;

n.° 212, do Sr. Deputado Pedro Gustin,
que concede o titulo de Cidadão Honorãrio
do Estado de Minas Gerais ao Sr. Milton
MagalhSes Porto (ex-ProjetO fl.9 647/72, desar-

quivado).

Em 2.4 discussão:

pRESII)F:NCT\ l)O SR. l)EPUTADO JOAO
FERRAZ

Comparecimento

Joao Ferraz	 Fernando Junqueira -
Wilson Tanure --- Lucio dc Souza Cruz
Said Arges - Junia Manse - Arnilcar Pa-
fovani	 Artur Fagunules - - AntOnio Dias
- Carlos Eloy - Chnistovam Chiaradja -
Cicero Dumont - Cyro Maciel	 Dalton
Canahrava	 Delfjm Rihejro	 Dênio Mo-
reira -- - Domingos Lanna -	 Elnio Braz
Emilio Haddad - Euclicles Cintra -- Euri-
pedes Craide --- FOhio Notini - Fábio Vas-
concelios -- Gerardo Renault - Gomes Mo-
reira - Haroldo Lopes -- Humberto de Al-
meiula	 ,Jésus Trindale - - JoSo Bello
JoSo Marques --- JoSo Navarro -- JoOo PintoRiheiro	 Jon.e Orlando Carone - -- JoséSantana Kemil Kumaira --- Lujz Baccarjnj
- Mencles Barros - Milton Lima - Milton
Salles - i\Iorvan Acayaba - Narcéljo Mendes
- Neif Jabur Nilson Gontijo - Nunes Coe-
lho - Pedro Narciso - Raimundo Albergaria
- Ronaldo Canedo - SebastiSo Nascimen-
to	 Sérgio Ferrara -. Sérgio Olavo Costa
Sylo Costa	 Telêmaco Pompei --- Vicente
Guabiroba.

Proposicoes

PROJETO DE LEI N. 215/75

Declara de utilidade pOblica a As-
sociacOo Brasilejra de Odontologia -
Subseçso de Divinópoijs.

A AsscmhiOia Legisiatjya do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1.0 - Fica declarada tie utilidacle
publica a AssociaçSo Brasilejra de Odontolo-
gia 	Suhseco dc DivinOpoljs entidade
sediada em DivinOpoljs --- MG.
Art. 2.0 _ _ Revogadas as disposiçoes em

ConitrOrlo, esta lei entrarS em vigor na data
sua puhlicaçSo.

1975 
Sala clas BeunjOes 16 (IC setembro de

Carlos Eloy -- Morucrn .4cayub - Vi-cente Gu(hjr050 - - Jesus Trjndade Fdbio
lOSCoJ(clIo5 __ Gei'ortjü Renault

.Jiis1ificuj( 'o	 A Associacao Brasileira
iC Olontologia, Suhsecao de DivinOpolis,
$ucessora da A.O.D. (Associaçso Odontoló-
uea de DivinOpolis), fundada em 7 de setem-
bro de 1960, é agremjaçso civil constitujila
exciusivamente (Ic (lentistas diplomados por
eseolas oficials reconheejulas no Pais e legal-
iflente registradas no Serviço Nacional de
Fiscalizaçao cia Odontologia, na Secretarja (le
Estado da SaOde do Estado de Minas Gerais
e no Conseiho Regional de Odontologia de
i\linas Gerais.

Dente as finahulades da Associaçao Bra-
sileira de Odontologia - - Suhsecao dc Divj-
nopolis, (jestau,am_se	 a) coopera- para o
progresso da odontologia; b) prestar assis-
1̂ncia a seus associados; c) (lesenvolver Os
aspeutos associati.os cia odontologja; d) man-
tee intercamhjo cienfifieocii1tn1ra1 corn asso-
ciacOes congeneres;	 e) estimular a criaçOo
lu' previléneja social no locante ao serviço
pOblico (Ic assistênc.h a indligentes, o serviço
odontologico esc'olar, o servico odontologiec,
ainhulante rural e demajs servicos assisten-
(,ais	 f) fazer respejtar e meihorar a ética
profjssjonal.	g) fiscaljzar o exercicjo di
profjss50 dlevar o seu conceito social, edu-
('iii) o povo no que diz respejto S odon-
[ologm.

Seguinclo, (leSle a sua fundacSo, os prin-
u'ipios e finaijujades acinla enumeradas a
Associaçso Brasiiejra de Odontologia - Sub-
scçOo de DivinOpofjs faz jus ao tItulo de
utilidade pOblica

Carlos Eloj

PROJETO DE LEI N.° 216/75

1)5 denorninaçso S escola estauluaj
de Bananalzinlio de Tronqueiras, Distrito
de ConceicSo de Tronqueiras, Municipio
(le Coroaci.

Art. 1.0 -- Fica (lcnominada Escola Es-
tadual AntOnio Martins Guedes a escola es-
taclual die Bananalzjnho de Tronquejras, do
Distrito de Conueiç5o de Tronqueiras, perten-
cente ao \iunicipio dc Coroacj -

Matéria Aprovada

REQUERIMENTOS

Em 1.' discussão:

n.9 70, do Sr. Deputado José HonOrio,
que autoriza o Poder Executivo a reverter ao
patrimôfliO da Prefeitura de Joalma imóvel

n.° 125, do Sr. Deputado Milton Salles,
que dá a denominacãO de Forum Dr. Chaquibe
Peixoto Sampaio ao forum de Almenara;

n.9 126, do Sr. Deputado Gerardo Renault,
que autoriZa 0 Governo do Estado a fazer
(loaçao de terreno ao patrimônio do Munici-
pio de Boteihos;

n.' 180, do Sr. Deputado Mendes Barros,
que declara de utilidade piiblica o CEUS -
Centro Educacional União de Servicos, corn
sede em GovernadOr Valadares.

Em 39 discussão:

n.9 154, do Sr. Deputado Emilio Haddad,
(leclarando de utilidade pOblica a Casa da
Crianca, corn sede em Oliveira.

Nomeaco de Comisso

A Mesa nomeia para representar a Assern-
bléia Legislativa nas solenidades do 74.'
aniversáriO de Caxambu, no dia 16 do cor-
rente, a requerimentO do Sr. Deputado Ferraz
Caldas, a seguinte ComissãO Srs. DeputadOs
Cicero Dumont, José Bonifâcio Filho, Chris-
tovam Chiaradia, Ferraz Caldas e Nilson
Gontijo.
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Id
Art. 2.° -- Revogam-se as disposicöes em

con trario

Art. 3.	 Esta lei entrará em vigor nit
data de sua publieacao.

Sala (las Reuniöes. 16 (le setembro dc
1975.

Viccn(e Guabiroba	 José Santana
Telémaco Pornpei -- João Bello Jorge
Orlando Carone -- Gerardo Renault -- Ha-
rol(lO Lopes.

Justificciccio Antonio Martins Guecles
foi a primeiro farmacêutico cia cidade. Foi
tambérn vcrea(IOr, quanclo dernonstrou OS
sew; dote- (IC homern pOblico, (Ic politico
atuante, sempre a frente dos problemas lo-
cais, dedicando-se ainda a causa da educacãO,
no que passOU a sua vida. Sempre se dedicou
a todos os prohiemas da comunidade, o que o
fez credor (la major admiracão do povo de
Coroaci e do municIpios vizinhos . Pai de
familia exemplar, deixou Para seus fiihos o
cXCmpbo (IC ci(ladaO trabaihador, honesto e
iligno sob todos os aspectos .Asua mcmória
é ainda hoie urna handeira Para todo a povo
(laquela cornufla. Um dos cidadaoS iTlais
estirnaclos do cicladc de Coroaci, viveU orien-
tando e ajudando a guantos dde necessila-
yam	 A sua lernhrança é constanternelite
evocada coin 	c adrniraçbo, clai o pre-
sente projeto (ic lei se justificar plenamente.

Vicente Guabiroba

RE QIJ E H IME NT OS

N. 552. do Si. I)cputado JoSo Navarro.
pedinclo a transcriçbo nos anais do pronun-
ciamento do empresário Aristides Mario Bache
Ferreira, feito na Assembléia Geral Extraoi-
clinária da Aç0MINAS;

n.a 553, do Sr. l)eputado Raimondo Al-
bergaria, pedindo seja feito apelo ao Sr.
Presidente do IPSEMG, no sentido dc tomar
as providências que sugere para melhorar a
assistência médica aos associados daquele
instituto
n.° 551. do Sr. Deputaclo Sérgio Obavo

Costa, formulando apelo no sentido de clue se
pague ahono por risco dc contagio As profes-
soraS que lecionam no Hospital Dr. .Iobo
Penido. (IC Juiz (IC Fora, e instituicOes congé-
neres ein todo o Estado;
n. 555, do Sr. Deputado Euclides Cintra,

pedindo seja exercida efetiva fiscalizacão
sobre o aumento de anuidades escolares nos
estahelecimentos dc -ran médio e superior do
Eslado dc Minas Gerais, estabelecidos em
marco e agosto do corrente ano;

n.9 556, do mesmo parlamentar, solici-
tando seja formulado apelo aos Exmos. Srs.
Presidente (Ia Repdblica e Ministro da Edu-
cação e Cultura, no sentido da criaç5o de urn
OrgSo piihlico, dc Ombito nacional, destinado
ao financiaiiienta Ic cursos superiores c cur-

EMENDA N.° 1

Oradores

SIMPOSI() SOBBE SIDEHURGJA

O SR. l)EPUTADO SERGIO OLAVO COS-
TA - Sr. Presjdente e Sns. Deputados nSa
tInhanios tido ainda a 

Oportlinidade de tecer
alguns comentSnjos coin ao simpó-
sio realjzaco nesta Casa, na semana passad.
Devo di1ZCI a V. Exa., Sr. Presidente,que a itllirna SCSSSO desse encontro, em queo Sr. Governador do Estaclo fez nina brj-

than te con fe rê n cia, I amen tave Irn en te tev e,
obteve on conseguju uma particulariclade que
veio diiminujr - V. Exa. pock estar certo
a responsahjlj(Ia(IC coin que as Sns. De-

putados assistiarn ao sirnpOsio : foi quanclo o
Deputado AntOnio Dias, cia ARENA, houve por
bern soljcjtar a S. Exa., o Sr. Governador,
que presidia aquela sessSo, a palavra pelaordem. V. Exa., Sr. Presidente, simplesmoente, ao lado do Sr. Governador, scm pre-sidir aquela reuni5o, nSa permjtju que o
flobre l)eputado AntOnio Dias fizesse uso cia
palavra, a que foj larnentOvel e a que foi
larnenta(lo ijelos (Jeputados governjsfa5 e ponflOS, Os (tepilfados da oposjcSo

0 Sr. Governaclor certaniente (lesejava,Oil (leseja ainda, diaIogai corn o Srs. Depu-ta(tos.Naquela oportunidacle, tenho a con-vlccao, a certeza (IC que 0 nohre DeputadoAntOnio ph05 haverji de proferir, corn a
aquiesc0j.1 do Sr. Governador, que presidiaa SCSsSo, a sua palayra quanda ]evantarja a.SUa qu;,150 (IC ardent. Certamente qua nos,deputados cia oposicOo, terjamos as nossas
quests cia ordern Portanto, larnento pro-fundamente que justamente V. Exa., Sr.
Presidente tenha tumultuado aquela confe-
rencia, quan(lo nos, os dieputados da oposi-cao, houvemos por hem concordar coin
Exa. a nos ativemos em nSa turnultuar aqueta
reuni00 V. Exa. sabe rnuito bern que en
desej00 fazer initmeras indagacoes ao Sr.

Governador. Pretendja dialogar corn S. Exa.
Entretanto, assistj somente ao monólogo do
Sr. Aureliano Chaves, que fez uma confei-ên-
cia S altura claquele sirnpOsjo, (lemonsti-ancio
que conhecja profundarnente o problema.
En, que jO era adimjrador de S. Exa., redobrej
essa aclrniraçso Alas V. Exa., Sr. Prcsi-
dente, foj justamente quern turnultuou a reu-
niSo, tentando diminuj4a	 Portanto, que V.
F:xa. se atenha a seus problemas nesta Casa,
é muito justo. Alas que V. Exa. o facaquanijo estivei presidindo a sessão destaCasa; pois, quanda for 

0 Sr. Governacior,
quando for eu on quanda for outro deputado
presiclindo a reuniäo, V. Exa. hit de convir
que nSa podeiit interferjr em assuntos que
(lizem respejfo ao Presjdente da sessSo. V.
Exa . argiiiu cia respans:Ihilj(lade tie Presjcjen
te daquela sessSo, quanijo V. Exa., definiti-yan.nte nSa estava presidindo a inesma

,4bono its Professoras que Lecionam ern

Hospital

Sr. Presiilente Srs. Deputados, aproyej-taildo a Oportunidatle diesejarnos trazer urn
Ossunto (IC interei.se dos professoras que dSoautos nuni 10(-al diferente, on seja, aquelas
clue ministram aulas em hospital do Estaclo
on estabelecirnentos congêneres. E o caso
(taquelas que lecionarn no Hospital Joao
Penido, dando assistêncj0 aos internos tu-
bc'rcujasos Essas professonas, a par de uma
imensa :ilincgaçao, carinho e solidanieclade
humana, tern prestado as rnajs relevantes ser-
vicas Squelc hospital.
Estarnos apresentanclo, no data de hoje,nequenjflif0 no Sentido dc que seja dacloiiquelas professaras, que correm nisco por

con[Sgio, urn abona que é franqucado a on-
tros funcionOi'ios do Estado que tamhéin cor-
rem esse nisco. Endenecamos a requerimento(a Gavel'na(oi. do Estedo e ao Sr. Se cretitriaJosé Fernandes Filho, encarecendo a neces-
Sida(tc de clue seja concedido esse abono As
professoras que tantos riscos correm.
Eu mesmo, que esparailjcamente faço

visitas Oquele hospital, devo dizer que temo
par minha saitcie e pracura sempre (besinfe-
tar nhinhas mOos quando saio de lit. Jrnagi-
oem aquelas criatui'as que, diuturnamenfe
convivemn coin pobres enfermos que,
inclusive, muitas vezes, tern ataques cia prO-
pria doença dlenfi-o cia sala dc aula, e sOo
CSSO5 professoras que prestamn as primejros
Sacorras. E justo que o Estada Ihes d6 urna
carnpensaçSo urn abono par risco de con-
tSgio.	 Já coihemos as assinaturas necessi-
nas a apresentacSo do requerimen0 a
firn de que Seja encaminhada ao Governo do
Estada, e esperainos que essas clignas profes-
soros. em tempo hObil, possam merecer o
referj(ja ahono.

Do Sra . l)eputada Junia Manse (2),
(undo voto de pesar pelo falecimento dos
Srs. Oty do Costa Loge e Jair Diniz Camargos,
nesta Capital;
(10 Sr. Deputado Wilson Tanure, sobre

o falecirnento (IC D. TeOfila Diniz, ocorrido
cm Esmeraldas
do Sr. Deputado Sylo Costa (2), sobre

a falecimcnto do Sr. Ac risio de Castro Mar-
ques e (10 .Iovcni Paulo César Andrade Acedo,
ciii Uberaba;
(to Sr. Deputado Sérgio Ferrara (2),

sabre o falecimcnto cia Sra. Stela Fonseca
Laccrcla c do Sr. Antonio Carlos de Morais.
ciii Nova Lirna;
do Sr. Deputado Joao Navarro (2), sobre

a faicrimento dos Srs. Leonardo Malta Ivo
Tibejro c Otñvio Brasil, em Barhacena.

Pareceres

Receheraili parecer favorilvel

cia Comissbo de Constituiciio e Justiça,
ciii 2.4 discussao, os Projetos n.s 165 e 166;
em 1., discussao, ci Pi'O]CtO n. 71, coin
seguinte emenda:

EMENI)A N.° 1

.-\.crcscenitc-se onde convier

"Art. . . . 0 imóvel objeto da reverSão
destifla-se a construcao dos anexos (10 hos
pita1 local, is custas (10 enOrio municipal."

Sala das Comissbes, 19 de agosto de
1975.

Narcélio Mendes - Presidente; Euclides

Ci;itra -- Relator; Neil Jabur - Milton Lima
Feria-- Caldas -- Jodo Navarro	

Cicero

Dumont.

Da mesma Comissbo, também em
discussao. a Projeto n."150. con, a scgUiltte
cmenda:

SOS técnicos de nivel médio, beneficiancio
estudantes carentes de recursos, Para poste-
rior reembolso;

do Sr. 1)eputado Jobo Navarro, pedindo
voto de aplausos ao Dr. Mauro Caldeira de
Miranda Ribeiro. mineiro de Juiz de Fora,
par sua nomeaçOo Para Superintendente ci
Administracbo cia Rodoviária (be Brasilia;

do Sr. 1)eputacio Sérgio Ferrara, soijel-
tando sejani envjadas congratulacöes a Ráth0
AurilOndia. de Nova Lima, pela criaçOo c
prograina Nova Limo em Foco, qua focaliza
as atos da adrninistracaO municipal e o tra
haiho dos vereud ores.

Comunicacôes

No ant. 2., onde Se ìê "urn grupo escolar",
kia-Si "urna escola estadual.

Sala das ComissOes, 16 (IC agosto de
1975.

Narcélio Mende.s	 Presiderite; Jod
Navarro	 Relator; Cicero Dumont - En.
clides Cintra - Neif Jabur.

Pa ComissSo de Econoinja e Obras Pit-
blicas, em l.a discus 

'
S50 as Projetos n.9s 71(corn Ernenda n. 1) e 150 (coin

1); em 2.' discuss5o, o Projeto n.9 165;
do CornissOo tie Financas e Orcamento,

em 1.1 discussOo, o Projeto n.1 71; em 2.
djscussbo, as Pnojetos n.s 139, 150 (corn
Emenda n. 1, cia Comiss ) de Justica), 165
e 166;

(10 Comissao dc Serviço Pitbilco. (mfl 2.'(t:sdussaa. a Projefo no 166.

O TRANSITO EM BELO HORIZON'rE

O SR. DEPUTADO JORGE ORLANDO
CARONE - Sr. Presidente, Srs. Deputacios,
hit cinco dias atrits estive nesta tribuna cri-
ticando as acOes em conjunto das quais estSo
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participan(lo 0 1)ETRAN C 0 
BTBAN desta s

Capital.	 Volto novamente a esta trilMifla	 ru

	

Para (lizer que CSSCS dois órgãoS, infe1iziflefl
	 ((

te, continuam praticando erros abomiflâVeis é

cont relação oo trânsito de nossa Capital	
F

Rcalizou-Se, ha dias atrâs, em Belo Ho-	
C

rizonte, uifl Siinpósio sobre trânsitO, e divers"

participantes dde näo sabern nern mesmo 0

que quer dizer trânsito. So diversos itens,
os quais foramencampados pelo DETRAN e
BTRAN c colocados em prâtica, Sr. Presi-

dentc.

A partir de ontern, Sr. Prcsidente, 
flu-

ciou-se ulna campanha denornirlada "Mexa-Se", (
mas corn total falta de criatividade, tanto por
parte (10 DETRAN, COiflO (10 BTRAN. Essa

carnl)onha tern o SCU lado positivo, que é o

de dcsimpedir as vias centrais de Belo Ho-

rizonle, tornando 0 
trâfego mais (1esafo.tado,

mais (scongeS
tiond0. No entanto, isso Ia

ehcg	 dou as raiaS o absurdo nos dias de hoje
Sc V. Exa. ainda não transitoU pelas ruas,

ontclii c lioje, 
prccisa faze-b, como tambCrn

os dcrnais colegas, pOiS 0 clue 
SC VC e urn

verdadeirO estado (IC 
alerta. V. Exa. nio

miagina que, an (1 ando qualm passos, encon-

trarnos pobiciais. Mas a v	
nigilâncla no pal

do noitc, não sei por cluemotivo, se 0 
Inn

O U C) 
scrcno. nao se faz constol', flao havendO,

portantO, policiarncflto cm Belo Horizonte,

qUc estâ cntrct-iue aOS margiflaiS

Criou-sc, corn esse siiIipOSiO, 
urn quadri-

látero, forrnado p elas Ruas do Bahia e Gua-

jajaras, e Avcnidas Santos Durnont e Olegánio
Macid. Mas, nib satjsfcitos coin esSe quadini-
micro, os gloriosos inspetores do DETRAN c

(10 BTRAN est.-to multando c rehocando, den-

tro (Jos hairros residenciais, OS autoinóvciS

panados em frcntc ,,Is residCncias (IC 
scus

donos

Essc C urn outio assunto, iSto é, O S me-

boques. (I DETBAN e o BTHAN Liao Lem
eondicac material tie ten essa quantidadc
imensa de reboques, utilizada atualmente na
operacao " Mexa-se . Isso nito vol resolver

nada . ELL acho quc C urna galhofa . Ernprc-

sos parbiculares vCm trabalhando 12 horns
pm' dia, e lenho certeza de clue estibo oneron-
do, por dernais, os cofres pñhlicos, partici-
pando (lessa cainpanha, no Linecliz respeibo

aos rchoqueS. isso niio pode hear assirn, Sr.

Prcsidcnte . Ao invéS (IC 
darcni coridicoeS

tCcnlcaS viitveis an tritnsito de Belo Horizon-
be, colisa cia' ate hoje nibo lot feita, lançam

hnina carnpana qic, no fundo, é rncritónia,

mas c
lue, na prática, no decorrer dosdias,

nito tern razao (IC ser, vistos os absurdos que
cstito sendo perpetrados contra rnotoristas
que parani scus veleulos nas portas de suas

residencias.	
E ulna coisa aborniflável.

0 Exrno. Sr. SccretitriO da Seguranca,
cot a televisito, (lisse que Ia tinha

enviado ernissánio Para que fosse fcita ulna

reunlao corn Os propnietánios de estaciona-
mentos no centro tie Belo Horizonte. 0 nohre
Dcputado liaroldo Lopes já cstñ corn trabaiho

ela homado sohre o assunto.

Portanto, Sr. Presidente, on o DETRAN
resolve faze' urna camponhia dentro dos mol-

(le a (Ue e PI()i)t	 e leixa Ic lado as per-

0 SR. 1)EPUTAI)() J00 NAVARRO
Sr. Pi'csid cute. Srs. DeputadOs. Nosso corn-
pai'ecirnento) na tarde (IC hoje a esta tnibuna
-_ - (Tile tern sido, tradicionalmeflte, a caixa
(IC ressonancia dos grandes ternas mineiros
- -- nossa vinda a esta tnibuna prcnde-se ao

('spin! to (lcmocratico quc seiflpi'e assinaiou 0
relacionanl(nto, ncsta Casa, dos representan-

tes (10 Povo, SCjOIli (It) portido do Governo,

sejarn do oposiçio

i-ma J)OL1COS (has, ossomou a esta tnibuna
uni nobi'e colega do MDB, quc, no uso de
suas preni'ogativos inolienaveis, cniticou a di-

rcciio (la Caixo Econôrnica do Estado de Mi-
nas Gerais pelo fechainento do agCncia clue
aquela mnstituicibo mantCrn no Bairro (he Santa

Teresa.

Dcsincuiiihindo-nos do missao de vice-
-11(1ev do Govemno nesta Assernhiéia, tranSmu
limos ao Presdente da Caixa EconômiCa do
Estado de Minas Gerais o teor do requenimeru
to e do discurso profenido, obtendo então do
Dr. Hello Garcia esclarecirncntos que- 3ust1

ticain sufitientelflen it a rnedida.	
ScnaO ye-

jarnoS

1. 0 Bairro dc Santa Teresa não ficara
dcsassistido de servicoS banci'i0S corn o fe-
charneflto do agCncia da Caixa EstadUa

l, P°'

tie a Caixa Econômica Federal mantem au
urna agência na Bua Mãrrnore, 261, OU SeJa

aproxirnadarnente a dois cjuarteiröes da
cia em proceSso de fecharnento.

2. A Caixo Estadual, na verdatle, nao

estâ encerrando	 atiVid	
no ba1r°

iii as apenos fund indo duos agCnclas a Age

guicöes ()eSta send()feitas pela cidade,

OS bairros residenciaiS, onde não existem

)ndicoes (IC proibir-se estacionarneflto, Como

0 COSO do cruzarnento da Avenida Bias

ones corn Rua Curitiba, que nito é ponto

entral, ondc sao rebocaclos (lezenas de auto-

lords, CUJOS proprietarios estao em suas
esidências, on que resolva entito restningir
ssa operacao, clue acho ate certo ponto en-

racada. 00 quadnilatero. a que 
SC propôs

nicialinente, t' preste conta 00 POVO 
de quan-

o cstâ gastando por (ha corn os reboques.

%O0 podcmos permitir que sejam usados tan
os reboqucs por (hO, sendo que cada urn
obra normalmente cerca de 130 cruzeiros.

SS('S rehoqucs ficam o dii intciro a serviço
to I)ETRAN, rebocand() cal'roS particulares.
Se Os rehoqucs fossein oficiais, ainda bent,
nas acontecc quc des silo particulares e

nenaii Os cofres pt'iblico, lazendo corn que
i popubacao se nevolte contra essa operaçäo.

Em principio, a alteracaO é valid, pois

cia desafoga 0 centi'o (10 Capital. Acontece,
porern, que nib estit respeitando os lugares

dc menoS inovirnento c a porta 
(IC particula-

ics. E provitvel ([UC o DETRAN tire a dife-
ient'a do prcco do operaçao corn as multas

nile cobra, in(ilscniiiflnadoflentc, dos rnoto-

tistas

FECHAMENT() DR iG1NCIA 1)A CAM

ECONOMICA ESTAI)UAL

If

cia Santa Teresa corn a Agêncja Florcsta - -	
i'ida(jCs responSib.eis pelo prob1ernt devein

Para meihor racionalidade de seus serviços,	
atentar Para cste detaihe,Em decorrCneja da fusito, a reglao sera ser-

	
Querjamos também soljcjtar das autori-

viola provis

oriarnente pela agenda da Caixa (I'l(le (10 DETRAN urna provjdCncja no sen-instalada no Avenida (to Contorno, 1.722,
	

litlo de que scjarn religa(Ios Os sinais lumi-
distante menos de 1.500111  do atual Agenci0	

°SS (IC transit0 no centi-o da cidade, pois
Santa Teresa.	 Logo ciii seguida	 Caixa	

nib sabemos a razio de seu deshgam0
Estadual (iotai'a a reglao (IC urn no o predjo,

	

Estamos apenas lembrando a oportunidade
corn iflO(JeI'nas iflStalacoes, a ser Construido	

de ser tomada esta providência, a par da que

em urn Jote adquirjd() na Rua Silva 

Jardirn, se borna, no (nomento m relacio a retirada
arros e

em area tie 79()m2, cujo projeto arqu,Ie- dos
	 e

emCstacjonarnento proibido
tCnico ja esta conciurdo, Paraofereei dOSse	

Cont isto, qucrc'inos vei' (timlnuido o numer
sects eiientes 0 atendirnento no malS	 f

	

pereto	
dc ocidenles, justamente por faith desses

padrio bancrirjo

3	
Era impossivel Para a Caixa, COlilO	

inais.

Mas o motivo dc rnjnha Vincfa a esta
e ficil de Sc imaginar, inant('r duas agendas
150 p	

tiibuna C tecci' comentários coin relacao ao

	

ritxirnas urna (Ia outra, competindo entre	

Ha medida em

funcionalisino p6blic0 do Estado. Urn gover-

si	
ACaixa, dispondo de apenas 13 cantos	

no firm!) a su igen-1	 clue

	

Para a Capital e nec'essltando dar	
tern urna po1Itja rna

1 sadia Para o seu funcjona-
('Obertijro a toda a cidatle nib pode COUcCU-
trai' duas agêflcjas nurna mesnia irea, sent	

NoGove n Bias Fortes, 0 entho Depu-

quaiquei' jusit ficativa economic,1,	

to do .Jorgc Carone, nito o filho, que talvez

	

Em deeorrCncia do fccharnent(( aCaixi	
naquela 0CaSj

o nem fosse nascido, mas 0
qbrirá ulna nova agêncja no Bairro dos Fun-

rcde da Caix	

pai, foj autor da importante Lei da Panidade,cionitrios na I'egiio (Ia Savassj, regiio ate	 pela qua! 0s
. nafivos passari rtin a perceber o

hoic iind n lo al tncod pet i	
ifl sfllo	 ncirn nto dos funcjonai los dt ativa
A ipoca do Governo Magalhae Pinto, ja que

Eis. Si'. Presjdente c Si's. Deputados,	
'I toflica (laquele Govei'no foj no sentj(lo deesdiaredjmentos que HOS vimos no ohrigaçao	
tuna iHellion polj

tjca Para o funcjonaijsmo

dc trozei' it Casa, em rcsposta an prOnunc,	
pitbli(	

cmos 0 advent0 (1-1 famosa Lei(liante desses laths lvi "
mento (in litiStre colega, que, certarnentc ,

inharnos a ('onsjderar.	

3.214, clue foi comb que a Lei Orginjca dotada.	 Era 0 qIle f	
ever a pOsIcrto 0(10-	

F'iinciontijsi,i0 p6iq 0 em Minas	 -a .	-
0U('a (10 (bOv	 Mcrno	 aga

ernaciw
Ihe5 Pinto e navigCncj;t (lest) lei, o G o v', demagogi_

(alllente anunjo - e mais gaston Para
(I IZel' sohi'e uma lei qtie 

beneficiii.a o funcin-n!ibsnl puhijctt --- - clue a Lei 3,214 scria urna
let (11e ii'ja organjzan a estrutui'a do funcio-
nal isrno pi'iidico cm Minas

Ee1l1 hi'amos o fob	 dc que o SupremoTimbunj F'edeial, 00 tempo do Governo doSr	 lsi'acj Pinheiro, juigand0 uin feito no
Lstado do Rio Grande do Su], fulrnjnou de
in eon sti Inc 01101	 (I etcr jnado	 rtigo da Leida Pa ni dade	

rn	 a
. do iiusfi'e Deputadoforge Ca-root' Mns n verdade, h limo decisio da-

(0 fl(oldie hi )ilnai a sen esrlai'ecida para o fun-
'lsit0 p(ibljeo (IC) nosso Estado : o Su-

pleillo hibun0i Federal nib fuhninou de
i UCOnsljtIICjonlhdlde a Lei da Paridacic

. (toJ)ept,tado Jorge Carone. 0 que foi deci ,
n d i d o
aquei Cpoca - - e C junisprucCneja que cieve
see observada - - C clue nenhurn funcionánioinativo pode recehem, a qualquen titulo, yen-
run en tos on varitagens supenjores acts dos
fllncioni,ios lit] aliva .	 E nib proihiu, aoEsiado our quisesse usai' a parjdade	 Comoera iecisi(( do Suprenio 

Tribunal Federal,('non-se a iillttg	 no Estad	 noo dc Mis Ge-mis, dc que hinha sido fulminada (IC incons-titucjonaljdade a Lei da Parj(Iade do EStO(I0
de Minas Gerais. 0 Supremo Tribunal Federal
apenas tirou o earáter de obrigatoriedade dalei. Nio a proibiu.

Baseado nesse entendirnento eI'rôneo, noGovern0 do Sr. Bon(lon Pacheco, nasceu essabalbibrdja (IC lei Para o funciontnjo ptbijco,corn qnadi'o permanente quadro Suplemcnttncluaciro de disponihilicladie, enfim, limo anan-
quia total, para 

o que ciuvido rnuito que aindase consiga al'ranjai' um outno tenmo a nib ser

FUNCIONALJS\IO P1Ti3LJC()

0 SR. 
DEPUTADO SYLO COSTA - -

Ainda coin "elaçio ao assunto oI'a ahordado
pelo iltisti'e Depufado Joi'ge Orlando Ca
terialnos que acrescentur	

i'one,
mais aiguns (Jim.

No vim it tribijna pal-a trathi' 
especificamen_

Ic deste assunto 'nas, na verdade, 0 protilerna
é impor	

(IC urnahe e precis1	 solucio irlic-(liata.

Q ualqti- expenjCncjrt que seB e!0 Honizontt, no Sc'ntjdo de achar
fizei'

soiuci	 11111a
o para o trrbfego sent vitiid i, pl'inci-

pairnente csta die Sc ac'alia,' coin	 estaciont_Menlo no, ruas do centi'o da ciciade	 E umedida sob todos os aspectos	
ma

e1ogitj	 Nioquero entrar	 ,.
no merit0 do questao; nib seise a medid dan certo oil 	Para o futunoMas, no Vel'dade C t1fipi	 exei'iCnc.it vitlidEntretanto alCm	

Outra s  provj-(Iencits que pi'cej desta, cxistem
sarjaiji set' tomadris anterior-1nente, como, por exempio, coin relaçijo actproblem,, (to preç

Como estt	

o dos estacionitmentos noc'entno, 
clue hoje C urn venda( eiro ahsui'do
, tlaqui a uflS dias, va de molicio tb A a mos assistjr

cajaca Para cXpioracio (less(,

Mas esse

ram0 (Ic flCojo que C do s mais rcnciososprobienia nio é do comnpetencjt (,],*ISecretai.ia de Seguranç1 
on do DETRAN

Trata.se de urn confrato de loeacio, 
naturaimente regido pelo COdigo Civil Bi'asjjeimo

que,Entao nib sd Para quem apelar	 ligicoem Se tratançio dulnae ua expIortcio co-Inercial, Poderia
(ri	 set, 	dentrtt doses Contra a Cconornia popffl,	 .-s auto-

m
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°hagunca organizad a", pcdindo vênia pela
impropriedade do termo. Ninguem sabe dc
nada, aqui em Minas Gerais, sobre esse qua-
(Iro permanente. E criaram-no para proteger
(leterminados apaniguados e protegidos do
Governador Bondon Pacheco, porque veio a
lei que (lava apostilamento para aqueles que
estavalil em cargos (IC chefia, na data cia
vigencla daquela lei. E nos sabeinoS corno
foi a tramitac5o (laquela lei aqul, eu princi-
palmente, porque fui (laqueles que fizerain
iihstruçao ao projeto. Os lideres dc classe,
através do Sr. Cesarino e de D. Marta Nair,
tacharam-me de homern scm alma, (fUC pre-
udicava os coitadinhos dos funcionarios 

III 
-

blicos, etc. Sabia que o Governo nSo coin-
priria a palavra coin o funcionalismo publico
C que aqucla lei n5o the (lana nenhurna pro-
tecSo c alfiparo.	 0 Sr. Rondon Pacheco
(lava Corn UlilO 11050 e bravo corn a 00 tra
Era uma lii que nao (lava auinenlo . 0
auincnto so lena efeito no medida ciii que
I ivcse silo implan lado 50% (10 (1(10(110 per-
manente . Ora, como podercrnos saber 0 (lUe
é 50% (Ic uina porçao. Se n5o sahemos qclan-
to ê 100% dessa porcSo? Foi uma sutileza
do Sr. Rondon Pacheco para engambelar o
funcionalisino pi'ihlico .	 Auincnto flail VIOl
E aI esta a provo (10 iinpropricdade (laquelu
lei.

\.cont((eu colli os funcionibniosupostila-
dos - funcionário apostilado nao aquelc
que csta aposentado; e aquele que foi apos-
t1ado (in (leterifliflado cargo, COiflO, p01'
cxemplo, o funcionanio (JUt ocupava determi-
nado cargo (IC ehefia e que, coin a 100(1 anca
dc governo, POFCIUC eXerCia cargo (IC confian-
ça, voltou a scu cargo de origern.

Hoje, no forma em que cstá 0 ftiflcionalis-
(111) (10 Estado, o Governo (la 0111 iumen to
para seus funcionibnios, mas ficain de fora
(Jesse auniento aqueles cjue esttio aposentados,
pOrque se enlen(le que a Lei (Ia Paridade
foi impugnada por inconstitucionalidade, e
aqueles que cst5o apostliados niio tern aumen-
to, porque simplesmente esse auinento n50
OS atinge e sim ao seu cargo lie origern. ISS()
é urna profunda injustica para corn o fun-
cionalismo.

\Teja V. Exa., Sr. Prcsidente, o pioblema
dos medicos no Estado de Minus Gerais. Urn
medico no nivel XIII passa a receber aumento
correspondent(, ao (10 medico que está no
ativa. Alas 0 caso é cliferentc para aqueles
que silo aposentados on que fizerarn opçSo
para receber 20% (10 vencirnento, ao invés
dos vencimentos dc chefia. Temos casos, em
Minas, de medico corn 40 anos dc servico
pdhlico. recehendo 0 misero salanio (Ic Cr
037,00 por mes. E urn absurdo. N5o havcrib
saude pibblica no Estado, se uSc tivcrrnos
vencinientos condizentes coin a rcsponsabili-
dade dos medicos. E, assim como os unédi-
cos, quantos funcionánios foram prejudicados
pela omissSo do Governo do Sr. Rondon
Pacheco, que o Governo dc hoje aln(la ntio
teve tempo para corrigir!

0 clue cstarnos, no verdade, pedindo a S.
Exa., o Sr. Govcrnador Aureliano Chaves. C
quc, a par (lessa alvissareira noticia (IC an-
rncnto da ordern dc 50% para o fun c 0)001 l'l)O
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publico, faç&i urn retrospecto Para corrigir
essas mellidas, que estibo scndo corrjgjda5 ha
hose do individual. Na medida e proporç0
((11 que cada funcionánio reclama o seu di-
redo, essa injustiça é cornigida. NSO pedj_
unos, absolutarnente, urna dccisSo para bene
liciar algucin indivi(lualmentc, esSe ou aquele
cidadao. Qucremos urna lei generic0 que
venha satisfazer as necessidacles dc tOdüs
eniar urn clima lie confianca (10 funcionalismo
I)61J1 I ((( do Estado no Govcrno

E C isso que estarnos aqui a solicitar tie
. Exu., o Sr. Governador Aureliano Chaves
Caneornulantenientc corn essa mensagem de
aunienlo a ser enviada a Assernbléia, varnos
pedir ,to Sr. Governador que procure uma
formula, se niio dc acahar, pelo menos de
(IIllifltli' esSIls in.justiças flagrantes (10 quadro
permanente do funcionalismo. E uma injus_
tiça qUe vem trazendo urn clima (IC rnal-estar
00 110550 Estado C quc repercute no processo
(IC desenvolvirnento dc Minas Gerais, porque
iiao sc bib dc filar cm desenvobvirncnto quan-
(10 0 povo tern fome . A principal meta do
(inverno tern auc ser o hoinern. E estamos
(Iii 11inas, procUrand() criar nina nova irnagern
10 Estado. o quc, lenho certeza, conscguire
1111 o trivos (10 Govenno Aureliano Chaves.
A illlaiieili(leste (joverno se forrnará na ine-
(11(10 C m ([lie essas incorrecSes e injustiças
piaticadas contra o funcionalismo forern cx-
I irpadas . Na inedida em que tivcrrnos o
funcionalisiiio conscienle c satisfeito, obvia-
ilienle teninios uma irnagern satisfatOria de
flosso Governo .	 Na medida cm que essas
injustiças continuarern, C lógico e evidente

rib aflorar S opiniSo pdblica outras
d efieiCncias di que 0 Governo ora instalado
flail C culpado.

Que o Governo ache unia fOrmula dc
piotcger as pensionistas (10 Estado, pois nan
possivel que 111110 viva. uma vclha, perceba

111(005 (liii' 100 cruzciros de pcnsao por seu
Inal-ido qiic faleceu uS anos e clue cleve ten
irestado relevantes servicos ao Estado. 0
Brasil e () UfiiC() Pais (id) rnun(io em que 0
funcionSrio pOblico aposentado rccebe rnenos
(lue o funcionmlrio pi'uhlico que •está na ativa.
Nos Eslados Unidos, poi' eXernplo, 0 funcrn-
nibrio pul)lieo aposenta(Io percebe 30% a maus
(tUe 0 funcionCnio do ativa . Por quê? Por-
(tue pela !Ogica. os aposcntados 1150 tern mais
con(Iicoes de prestar scrvicos como Os que
se encontram no ativa. NSo é possivel.
Por exemplo, urn hornem de 80 anos ja nan
tcni maiS condiçOes nem dc trocar uma lain-
pada . Acontece que dc tern que pagan a
algurna PCSSOI( para the dar assistência. 0
Govcrno rcconhece essa condicao e da an
apnscnta(lo urn vencimcnto superior, porcine
(juefli esla no ativa tent condicOes de fazer
C pue,la' seviços quc OS mats veihos nan
1&m.

Aqui no Brasil, infelizrnente, estauflOs
1lSSiStiii(i0 justamente ao invcrso dessa medida
salut,ir a(lota(Ia no niundo inteiro o funcio
nanio aposentado ganha menos do quc 0

funcionSrio (].Iativa . Isto nSo tern sentido,
seria uia condenacao.

Sr. Presidente. sahendo da prcocUPaca°
no iIai Governo (IC sonar as

c corrigir as injUstjcas praticmid
contra o funcionalisino do flOSSo Estadi
quero, aprovejtando a OPontunidade ped

jr a
Governa(Ior que rnandc, concornjti(fltement
corn a mensagern de aurnento, uma 'flcnsager
para que Possamos cornigir as injusficas fla
grantes quc vêrn acontecendo em virtud1

e exclusjvarnentc da Incompetêncja dc
Govcrno passado, quc, qucrenllo inovai-, crioc
esta halbOrdia dc quadros, quadro permanen.
Ic, quadro suplernentar, etc., e quc, na s-er-
(lade, nero o PrOprio Govern0 sabe o que e.
\'amos acabar corn essa utopia Existentduas
classes dc funcionSnjos POblicos: aqueles que

trabalhain e aqueles que nib trabaiham, por.-
que iá Irahalhararn muito e tern dircito tie
ganhar scm trabalhar: os da atjya e Os ma-tivos.

Quero fazer urn apclo S lideranca do men
partido, atravCs do seu presidente, Curios
Eloy, que é licler da hancada (],I ARENA,
sintido de quc ievc OS meus anseios, Os meus
apelos ii S. Exa., o Sr. Governador, Para que
""b [in' erro, nina injustjçri C 0 Semi flOifle
sen cada vez rnajs Icirujirado como nun dos
ma lores govcrna(1Or5 que ('Ste Estado jib leve

I.

ACOBDO ENTHE 0 ESTADO F A FIAT

o SR. I)EPUTADO SYLO COSTA Si'.
Prcsjdcnte e Srs. Dcputados, sou ohrjgado
por imperativo de consciCncja, a fazer a mi-nba (icclaraç50 tic voto corn rcferCncja a c.sse
Projeto n. 179/75, (In(,aprova

	 Segundosegunoaditarnento 00 acordo dc 
comunliSo dc into-

resses cntre o Esta(10 dc Minus Gerais C a

FIAT SPA Tenho cssc procc(ijfllcnto Sr.
Presjcjenje porque, quand0 aquj foj aprovml(10Li acord lie coniunhio dc intcrcsses cntre o
flosso Estado C a FIAT, votej 

separaddizendo que fl5 acrcdit05,0 muito flestc pro-
amente

b
lem11 d)( firniu Ilaliana c que tinha as nlinhas
Preocupm(5	 a respell0 d	 flio podenjo dc Ua
CiTipresa inuitjni(cjonal que se 

instalava ciiiflOss Estado

-"as, Si-. Presidente, dizja en que votaymm
favoraveihfl(nte apeSar de minha preocupacao
corn	 Problema do FIAT, por Se tratan dc

cinpresa ifluitinacioflal quc tern criado
Probleuuas ha Europa e na 

Argentina, palsVizinho	 0 no	
Naturajmcnie poderia

haven o rncsrno problem1 no Brash	 N5otenon05 condjcoes de suportaj- as press(7)es(1 UIn eunpresa do vuito da FIAT	 EntSo,VOtej favonaveimcnte
epOca	 Mas dizia, naqucla

que S0(flos urn Pals dc jovens e que o
JOWeni tern por obrigaçao sen 

(Icsconfiado,
°fldar corn ulli pé na fncnte e outro atris.

Is	 justarn	
por isso que eu alertava as0,	 autorjd11j5

 do Estado, princjpalmente para0	
as imnplicaçoes dc urn acordo de tal impor-

e	

ufi
timncja e dc tal vulto	

Mas voId favoravcjO	
cflte Porquc, assjm corno sou jovem e no-

-	 lurat Ile urn pals Jovern, que tern p - obriga-'	 cSo 5cr deSconfiado, tenho por obnigaçao nio
ten PrecOflc.ejtos Quc viesse a FIAT, origi-
narmi dc mini pals que nos den alguns 

genbos,
comb Portjnanj .Mas, fern por isto, pode-
'limos deixar passar 

despercebida a irnpor-
tSncia do counpnornjsso que assurniamnos
F
alel dii técnjca das rnuitjnacioflais Naquela
ocasiio, falava-se que o cornpromjsso era do

ordern (Ic 80 Mil (iólares .Jã, agora estarnos
no sel"undo a(Iitarnento, c as irnpljcacoes sãoI lcb:ta( ., ill) prohieni,
infl	 do sofjstjcatlo terrno
açao, importado pela crise mundjal do

PetnOjeo Vejamn que flibo Sornos videntes, rnasa concliç5o	 e todos tiverarn
dc s'enifjcar as impljcacoes e a 

irnportincja
(Jaqucic ('Ornpi'Ornisso que assumjarnos naque-

Ia iioj'm,. Ji, agora, iicpos de quase dois anos,
cstarnos no Segundo aditamento, ou seja, pra-
ticarnentc corn a ilossa panticipacao dobrada
corn relaça0 to problerna da FIAT, e eu con-1ifluo julgauid0 que a FIAT ntio vern Para Minas
Gerais pain fabric01- autornóveis rnas 

par.instificar a concom-rCfleji dc Siio Simio, pana
fazer, atuavCs die sua Subsidjinia Irnpregjio,
consorciad.1 corn a CR Airneida, do Paraná,a ifiajo' hidrelCtrjc.i do Sul, que é a São Si-
niSo. Em todo caso, fazendo Ouvjdo mouco
aqucha advcu-têncj., ninguern quis lornan pro-vidCn,j115	

Entio, Para nSo ser sernpre do
VOU carregan0 o andor nesta pro-

('""So, 1I1a adveu-tindo sernprc Para o perigo
('XIS Ii 11 Ic

.\aora, Si-.	 Presidento. Cu pergunto:
f"zCP automOvel é urn born negócio	 NSo.E 11111pCSsjrno negOcio.	 Fabrjcar e vender
a utornOvej5 talvcz seja t5o 

irnprocedcnte cornofabric'111- e vend" picolé no POlo Nonte
Faze,' iiui((rnO%cl C urn PCsSjmo ncgOcjo cm(ltiaiqtue,' Dante (10 nlundo .

	 Os rnercados
cornprmofou.cs cstio satunados, tanto na Eu-
ropa, (01110 no -krnenic'ml do Sul. No fosse
OSSiu(i, 11 Volkswagen nio eslaria dando férias
Coletiwlis aos Scius Crnpregad05 nern a GM.
Os pOtios Has ifldibstrias automobjllstjc05 deSibo Paulo estiio abarnotailos	 Por que Minas
Genus vai, cntijo, se dan ao luxo dc fabricar
autonlOvei5? Pou' quc n5o Se transforrna afahricaçao (Ic autorn6vci5 da FIAT em fabnj-
caçio dc tratores? Sornos urn Pals onde a
crononija 6 fundiinia, baseada no carnpo no
agr
icuItmi-11 um Pals corn dirnerisio contine

lal e Coill clirna tropical, propjcio S cultura
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de toda espécic. Por que o Brasil nan se
convcflce (IC que nao podernos estar a "corner
abóbora c arrotar rnc1o"? 0 Brasil é uni
Pals pobre, e no se justifica estar rnostrafl(1O
ao inundo que sornos grafl(lcS fabricantes e
exportad ores de automoveis. Vamos produzir
trigo, airoz, feijão, milho.	 Varnos partir
para o ahastecirnento do mundo ml cercaiS.
Ternos todas as condicöcs para isto.	 Mas

nao estarnos preocupados coin Não
estarnos preocupados cm fabricar tratores,
porque tratores ntio entrain nas nianehetus
ilo soçaite.

Nós teinos é que fabricar tratores. A
FIAT precisa transforrnar esta indiistria de
autoiiióveis, porque já os tenios is pencas.
Isso é cuestao (Ic born senso. Tudo é Brasil,
So Paulo, Minas Gerais. Nós sabemos a clue
prcco se encontrain os tratores.	HA (lifiCUl-

(lades ('Ifl se acliar tratorcs des San irnpoi-
tados. Näo importarnos mais automóvcis,
porque teinos a niaior indiistria de autUmn-
veis (la America Latina. Por que entCo uCo
fabricar tratorcs? Varnos (ieixar essa inanii
(Ic grandeza . Ficainos a arm tar iiiclño para
o rnundo, coniendo abobora	 Precisanios de
industrias de tratores

Entendo a dificuldade ciii quc se cocoa-
tra o Governo. Qual seria a sua posicCo?
Parar dc dam din!ieiro, ainda quc nao tenlia
e nCo saiha onde 'vai adquiri-lo, seria urn
prejuIzo enorine. Parar uma industria que
jã tomou do Estado dc Minas 80 rnilhöes dc
cruzeiros coin 	servico de infra-estrutura,
agora, seria irnpossivcl 0 Govcrno já entre-
gou a esse grupo multinacional terrcnos de
valor incalculáve!, para serem pagos ao Es-
ta(lo no ano (Ic 2022. Fico pensando qual
seria a salda do Governador Aureliano Chaves.
Retroccdcr não C possive!. Seria urn prejuIzo
incalcu!âvel. Mas o Estado dc Minas não tern
condiçOes para continuar. Onde vai arran-
jar (Iinhciro, de que necessita cada vez mais?
Coriheccmos a ganância dos trustes interna-
cionais.

Nesta oporlunidade, cm que soiflos boa-
rados corn a visita de S. Exa., o Sr. Senador
da Rcpñblica, I)r. Itamar Franco, é born que
S. Exa., quc tern o rnais alto parlaiiicflto (Ia
NacCo a sua disposiçCo, saiba da preOcUpa-
cão da Assemb!éia Legislativa do Estado coin
relacão a este prohierna. Estamos, Sr. Prc-
sidente, Srs. !)eputado, Sr. Senador, votan-
ilo aquilo que S. Exa., o Sr. Governador
Aureliano Chaves, nos perle, porque no sa-
bemos dc outra soluciio a näo ser esta. Nan
sabcmos como ficaria o Estado, caso retro-

ccdcsse. Por outr() lado, onde 0 Govern0
ira arranjar dinheiro para cumprir este corn-
prorniSSo? E unia situacao melindrosa que,
telizmentc, nan foi criada pclo Governador
Aureliano Chaves e sirn pclo seu antecessor,
Dr. Rondon Pacheco. 0 Dr. Rondon Pa-
checo ouviu o gain cantar scrn saber onde;
elm ouviu falar em desenvolvimento e o fez
a qualquer preco, ainda que 0 povo tivess
de morrer ilc Ionic, ainda clue o Estado fosse
poluldo em todos os sentidos.	 A boniba
estourou nas rnãos do Dr. Aureliano Chaves.

Estou votando favoravelmente àquiio que
o Sr. Govemnador Aurehano Chaves rnandou
p.a esta Casa: 0 acordo de comunhCo de
interesses entrc a FIAT e ci Estado (IC Minas
Gerais.

1 prcciso conseguir, não atravCs de ar-
guiiientos fantasiosos, mas dc argurnentos ate
niuilo fdccis e poucos, convencer esses insa-
iaveis cornponentcs dos trustes internacio-
nais, rorno C a FIAT, rim que Minas Gerais
levaria mais \-antagcns transformanclo essa
in(IUSlria dc autornóveis (ic Betirn em indds-
ti'ia tie tratores.	 Tratores	 0 que estamos
precisando . Mas csta scria uma soiucüo
mmci ra, nina soluçao para 0 caso de Minas
Gerais, uina soluciio para nós. mineiros. Po-
rCni nao scria natura]mmnte a soiucan para os
gananciosos da FIAT

1)e forma quc, fla posicao em ciue se
encoiitra a inplantacao (In polo autoinobilis-
lico cm Minas Gerais, a situacdo do Sr.
Govemnador é por demais mclindrosa, por-

(IUC a elm cahe a responsabilidade da decisao.
Acredito na decisao clue S. Exa. vai tomar,
inclusive porque estou votando favoraveimen-
Ic an pmojcto. Por isto, sinto-me na obrigacäO
dc colaborar corn o Govcmno, sugerindo an
Sr.  Aureliano Chaves que faca urn estudo no
Seflti(IO dc reformular essa poiltica, que, no
incu cntendimcnto, C aitamente danosa ndo so
para a econornia mineira, mas para a ecOflO-
inia biasileira. Que S. Exa. faca ver a esSes
italianos que a soluç5o mineira deve ser
tamnb('rn a soluçdo para os italianoS. An
invCs rim fabricar automóveis, vamos fabriclir
tratores, ja que é conhecida e sabida a diil
culdade que Os brasileiros cncontram quando
procuiiu1 obtci' tratorcs, atravCs dos orgaOs

qud' prestani csse tipo de assistêflCia neste

Pals.

Volarcmnos favoravelmente a mcflSa°
do Sr. Governador, mas deixando apll 

a

continuacao dc nossas preocupac6e5 
qu1C

advCni da Cpoc'a cm que se gastaram rnund0S

V fundos neste Estado, para dizer que

seria urn polo autornobjljstico para satisfaç5o
pessoal do Sr. Itondon Pacheco

Matérja Aprovada

REQUERIMENTOS

do Sr. Deputado SCrgin Ferrara, solicj-
tando sejarn enviadas congratulaçoes 0 Radio
AurilOndia de Nova Lima pela criacOo do
programa Novo Lima em Foco.

PROJETOS

N. 179, rim origein gOvernamental, quc
aprova ci II Aditarnento an Acordo de Comu-
nhão de Interesscs entre o Estado de Minas
Gerais e a FIAT S.p.A., em disdussSo iinica.

Centro Espinta Pal XangO, corn sede em Belo
Horizonte;

nY 200, do Sr. Deputado Kcmjl Kumaira,
que dd denominacao a escola polivalente deTeófjlo Otoni;

Matérja Rejejtada

REQUERIMENTO

N. 225, do Sr. I)eputaclo Emilio Haddad,
soliejtando an Sr. Presjdente da RepObljca o
cnvjo de rnen.sagcm an Congresso Nacjonalpmopondo a revogação da lei que criou a
sublegenda.

Registro de Presenca

0 SR. PRESIDENTE - A Presjdêncja
tern o prazer de assinalar a presenca, fleste
plenario, do Senaclor Itamar Franco.

Em 1.1 discussOor

D., 199, d o Sr. I)eputado Euripedes
Craide, que (leclara rim utilidade pmThlica c

Do Sr. Deputado JoSo Navarro, pedindo n-1 202, do Sr. Deputado Humberto de
voto dc aplausos an Dr. Mauro Cordejm-0 de Alnieida que rid denornjnaçSo ao forum daMiranda Rjhejro por sua nomeacao para Su- Comarca de Alpinopons
perintendente da Administracao da Rodovid
na de Brasilia;
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104. REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 17 DE SETEMBRO
DE 1975

PRESIDI:NCIA DO SR. 1)EPUTADO
FERNANDO JUNQUEIRA

Comparecjme0

JoSo Ferraz	 Fernando Junqueira --
Wilson Tanure	 Lücio de Souza Cruz -
Said Arges	 Jünia Manse - Pedro Gustin
Amilcar Padovanj	 Artur Fagundes

Antonio Dias	 Carlos Eloy __ Carlos Lemos
Christovairi Chiaradja	 Cicero Dumont- Gyro Macid	 DAlton Canabrava - Del-

fim Ribeiro Dênj Morejra -- Domingos
Lanna - Elmo Braz - - Emilio Gallo - Emi-
ho Haddad --- Euclides Cintra - Euripedes
Craide -- FAbio Notini - FAbjo Vasconcellos
-_ Ferraz Caldas -- 	Bernardino
Gerardo Renault - Gornes i\Iorejra - Harol(]o
Lopes - Humberto (IC Alrnejcla - Jesus Trjn-dade -- Jo-5o Bello - JoSo Marques - JoAn
Navarro - JoAn Pinto Ribeiro Jorge Or-
lando Carone -- José BonjfAcjo Fillio - José
Laviola - José Honórjo -- José Santana
Kernil Kumaira - Lujz Baccanjnj	 MiltonLima - Milton Sailes	 Morvan Acayaba --
Narcéljo Mendes - Neif Jabur	 Nilson
Gontijo -- Nunes Coelho - Pedro Narciso --
}lajrnundo Alhergarja --- Ronaido Canedo
SehastiSo Nascimento - Sérgio Ferrara
Sérgio Olavo Costa - Svlo Costa - Telêrnaco
Pompei	 Vicente Guabiroha.

Expediente

(le lei que objetiva introduzjn radicais modi-
ficacOes na citacia Caixa;

(10 Ccl. Venjcjo Alves da Cunha, Secre-
tArjo da Scgnrança Püblica encaminhando
cópia (Ia Resoluçao n.° 4.994, daquela Secre-
lana, e cia Portarja fl.9 4.995, do Chefe do
l)ETBAN, que proibem o estacionamento no
centro da Capital, e sohicitando a coiahoracso
(Ia AssemblCja no sentido de persuadir os
setores suhondjnados a uma participacao dc-tiva Para 0 exit0 (Ia medida;

(10 Dr. Fernando Megre Veloso, Presi-
(lcnte do IPSEMG, informando, em atendi-
mento ao Oflcio n.9 1.629, desta Assembléia,(Ia impossjbilidade de fornecer, no momenlo,
resposti definitiva quanto A viabiliclade de
instalacAo (IC agCncia regional (10 JPSEMG em
Jo5o Monlevade

(10 Sr. Paulo Gaetani, Gerente Regional
(10 BNH - 5.' RegiSo, em atençAo ao Reque-
nimento n.9 334, do Sr. Deputado Gerardo
Renault, prestando informacoes divensas e
envjan(Io ((pia do Piano Nacional de Sanea-
mento e da Resoluçao de Diretorja do BNH
n: 26/75.

Proposic6es

PROJETO DE LEI N.9 217/75

Declara de utilidade pñblica o Con-
sciho Particular dc São Bernardo, corn
sede em Belo Honizonte

OF4CIOS

Do Sr. Governa(or Aureijano Chaves

n. 125, encamjnhancio em atendimentoao Requenjrnefl() n.° 91, (Ia Sra. Deputada
Junia Manse, cópja de inforrnaçao prestada
pelo DER de que a reivindicaçao de asfaita-rnent0 da estrada que liga Carmo do Cajuru
a ro(!ovja MG-7 foi encamjnhicla ao setor de
Plan ejafleflt( Para que seja exaininada a suaprogramaç50 face As prioniclacles do Piano
RodovjArjo;

n.9 126, encaminhando informacso pres-tadapela Policia Militar, em atendimento no
Requerj110 n.° 68, do Sr. Deputado Sérgio
°1avo Costa, de que aquela corporacAo estA
Sensivel A reiwindicacao feita no sentido de
que as viüvas pensionistas da Caixa Benefj-
Ceflte da Policja Mihitar percebam integral-
'Tiente Os vencimentos de seus falecidos man-
dos, jã tendo, inclusive, elaborado anteprojeto

A AsseijibiCia Legislatjva do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1. -- Fica declanado de utilidade
publica o Conseiho Particular de São Bernar-
do, da Socjedade de São Vicente de Paulo,
coin se(Ie em Belo Horizonte.
Art. 2.9 - Esta lei entra em vigor na

data (IC sua publicaçAo

Art. 3•9 -- Bevogam-se as disposicoes em
contrAnio.

Sala (las ReuniAes, 9 de sdtembro (IC
1975.

José Laviola - Keinil Kumajra - Vi-
cente Gwibiroba - Christovam Chiapdj -
José Santana - Dénjo Moreira.

.Justificacao - 0 Conselho Particular de
San Bernardo, da Sociedade de São Vicente
de Paulo, possuj pensonaljdade juridica, cons-
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A Asscmnblei1 Legislativa do Estado deMm05 Gerais deer,/a:

Art 1. - Flea a HIDROMINAS autorj-Zada 0 conceder aos servjdores do Es/ado,nos 1cScs dc marco, abril, maio, junho,agost0 setembro, outubroe 
novembro, urn

desconto dc 50% nos precos das diárjas deSeus hotels.

Par
Ografo Ünjeo - Excluernse do des-COfl/0 
apenas as despcsas extraordjnArias.
Art. 2.9 - 0 desconto que é eoneedjdotam
bCm 0 esposa c aos filhos do casal, so serO

REQUERIMENTOS

N.° 557, do Sr. Deputado Sérgio Olavo
Costa, solicitando o asfaltamnento cia estrada
(joe liga Juiz dc Fora a Rio Preto;
fl.9 558, do Sr. Deputado Ferraz Caldas,

encarecendo a urgente necessidade do asfal-
tamento da rodovia que liga Campos Gerais
a Alfenas;

n.° 559, do Sr. Deputado Haroldo Lopes,
pedindo sejam determinadas medidas regu-
lamentando a cobrança die taxas de estacjo-
narnentos particulares;
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tituida através do Registro n.° 9.621, efetuado
em 16 de outubro de 1968 no Cartório do
Registro Civil clas Pessoas Juridicas da Co-
marca de Belo Horizonte, no livro A-li, a
fl. 160.
Conforme atesta o MM. Juiz de Direito

cia 5•9 Vara Criminal desta Comarca, o Con-
seiho funciona regularmente ha mais de dois
anos, e sun diretoria é composta de pessoas
idôneas, que não percehern remuneracão pelo
desempenho de suas funçoes.
0 Conseiho preenche, pois, todas as

exigênciaS contidas em lei, par que seja
declarado de utilidade pdblica, medida esta
que se reveste do caráter de major justiça,
urna vez que aquela entidade funciofla Coin
objetivo de realizar obras de assistêflCia so-
cial de grande alcance ein favor das comuni-
dades pobres.

José Lwio!u

PROJETO DE LEI N.9 218/75

Declara de utilidade pdblica a Asso-
ciaç5o de Integracão Social dc Itajuba.
corn sede em Itajubâ.

A Asseiubléia Legislativa do Estado (lc
Minas Gerais decreta:

Art. 1. Fica declarado de utilidade
pdblica a Associac5o de Intcgração Social (le
Itajubá, corn sedc na cidade dc Itajuhá.

Art. 2.	 Esta lei entra em vigor na data
de sua puhlicacSo.

Art. 3•11	Revogam-se as disposicöeS em
contrário.

Solo this Reuniöes, 9 de setelTibro 1e
1975.

ChriStov(lrn Chiaradia	 Emilio Haddad
- Dénio More/ru - Elmo Braz - Joüo Mar-
ques	 Jesus Trindade.

Justificacao - A Associac5o de Integra-
ç5o Social dc Itajubã, corn sede na cidade de
ltajubá, é a enti(lade inantenedora da Facul-
dade (IC Medicina daquela cjdade, e seus
Ol)jetiVOS se estendem ainda a manutencão do
ensino cm seus vãrios graus, bern assim a
criacSo e desenvolvimento de qualquer obra
ou atividade de caráter educativo, social, tee-
nico e cultural.
N5o possui finalidades lucrativaS, sendo

vedada a rernuneracSo cia diretoria, do conse-
lho fiscal e dos sócios, bern como a distribui-
ç5o de lucros e bonificacOes pelas funçöes
exercidas diretamentc na AssociacSo, segundo
dispoc o art. 20 do seu estatuto.
Pclos propósitos que animam a existên-

cia da AssociacSo, depreendem-se os benefi-
cios sociais e culturais decorrentes de seu
funcionamento.
A entidade possui personalidade juridica

adquirida através do Registro n.9 147, no livro
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PROJETO DE LET N.9 219/75

Declara de utilidade pdblica o Ins-
tituto Mineiro dc Cultura Hispânica, corn
sede cm Belo Horizonte.

A Assernbléio Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta

1. -- Fico declarado dc utilidade
pt!l)lica o Instituto Mineiro de Cultuma His-
pumnico, corn sede ein Belo Horizonte.

Art. 2. ---- Esta lei entma em vigor na
data dc sua publicacSo.

Art. 3.°	 Rcvogamn-se as disposiçöes
em contrériO.

Solo dos Beuniöes, 17 de setembro de
1975.

Chris/ovum Chiaradia - Em/i/o Haddad
I)Cimio Moreira	 Jodo Marques - Morvan

.•icayaba - Jesus Trim/ode.

,Tiislificactio -- Os bons scrvicos presta.
niosac OIilUfli(la(le pelas instituiçöes voltadas
para Ol)etiVOS amplos C generosos constituem
eloqiiente justificacão para que se Ihes declare
a utilidade pñblica. Seja sua finalidade assis-
tencial, esportiva ou cultural, toda e qualquer
mo(lalidode dc atividade, desde que idônea e
desinteressoda, pode incluir entidades reco-
nhecidomente dteis no Smbito da pdblica
utilidadc
0 Instituto Minciro de Cultura HispibniCa,

corn sede e foro em Belo Horizonte, é, con-
forme se lC em semis estatutos, uma sociedade
civil die duraçdo ilimita(la e de objetivO in.te
lectual, dedicada a criar, dcsenvolver e 10-
tensificar os vinculos espirituais entre o Bra-
sil c as comunidades dos povos de lingua
esp anhol a.

Incluem-se cntme as suns finalidadeS a)
promover e coadjuvar 0 intercâmbio de pro-
fessores entre as universidades e os cefltros
die cultura superior brasileiros c os sCUS COkl
respondentes da Cornunidade Hispanica; .','
contrihuir para 0 interc5mbio de uniVe11
rios c p6S-gradlua(I0S, por meio de boisas de

estudos e pdnsibes; c) orjentaj• c assistjr OSuniversitários iberoamnericanos em Minas
Gerais, objetivando sua major ambienta(;ao;
(1) manter rclacôes corn os centros cientjfj-
Cos, litcrários, artistjcos e técnicos ligados a
thfus5o da cultura, assini como corn as bihlio-
teens, arqUivos, riluseus c centros de educaçao
e dc invcstigacSo, procurando estabelecer corn
todos des acordos de colaboracao; e) pres-tigiar todas as iflicjatjvas cujas finalidades se
confundam corn as do IMCH, Cooperando,
sempre que possivel, para o semi born exit0.
I)c pronto se pemcehe o profundo signi-

fjcado cultural (10 Centro Minciro de Cultura
Hispânica. Sua oportunjdade é evidente,
principalmente se cOnsidlerarmos que o Bra-
sd e, na America do Sul, a Unica nac5o de
lingua portuguesa, reduzido, por isso mesmo,
a urn completo insulamento cultural Efetj-
varnente, quc sabemos flós a respejto da cul-
tura dos povos que nos rodejam? Que inter-
cCrnbio editorial por exemplo exisfe entre ospovos vjziflhos c o Brasil?

Para fibs atermos apenas a esse aspecto
(Ia cultura, temos de referir aqui este fato
constrangedor: pouquissjrno se corihcce, cmnosso Pals, a respell0 da literatuma pmoduzjdacm poises corno Uruguai, Argentina, 

Colombia,Venezuela e Peru, por exemplo Menos aind
conhece o povo argentjno ou 

venezuelan0 Itvasta e rica li/era/or0 brasileima, 
representanl.ipor nOmes (10 mais alto nivei.

Diante dlisso, todo ineentjvo que se diem aurna enhidadc quc visa dlifundjm en/re no's acultura hispOnjca semá insufjciente	 0 Cen-tro de Culturj Hispibnjca destinasc, pelas Silas
próprjas earacteristicas a contrjbujr cnor-
memente pama dliminujr o Ilesolador e inexplh
cável abismo cxistcntc, no terreno da cuitura
en/re o Brasil c os povos dc lingua hisp5nic0

0 Instltut0 funcionm ha mais dc ibis
anos, (lirigjdo por cidadãos idOncos, quc nadarecehem pebo exerejejo dos SellS cargos.
Solid/amos pois, aos ilusfres pares, aaprovaçs0 deste projeto

cfetivado rne(ljantc a apresefltacao de do-cumentos quc comprovem a situacão funcional
e jurjdjca dos benefjcjados
Art. 31 - 0 desconto de que tm/am Osamligos anterjopesso prevajece por perlodjon0o superior a 20 dias ao rnês.

Art. 49 Somente 10% das acomoda
cOcs de coda hotel sOo destjnadas ao atendi-ment0 do que se dispOc nesta lei.
Parágrafo t'mnico - 0 pereentual constan-

tc do artigo ponle scm arnpljado desdc quc
.seja do interesse da HIDRofrN4s
Art. 51	 Esta lei en/rn em vigor nadata dc sua Publieacao.

Art. 6. - Revogam	 as disposjçoes rn(on/mOno

1975.Sala das ReuniOes 17 dc setembro dc

.Jorqe Orlando Carone - Sérqio OlcwoCosta -
 Nilson Gontijo -- Lmijz Baccarjni -

G',iésio Bernardino -- Sérqio Ferrara - Jodo
Pinto Rjhjpo -- Kern ii Kzzmajra - Jodo
Marques - - Am/lear Padova/ - Milton Lima
Pedro Nqrcjso

.Jflstifi(.(,cao Os servidores do Es/ado,
associidos do Instituto dc PrevidCncia gozam
do deseonto de 50% nas (harms do Hotelila Previdência, ern AraxO. A niedida, além
dc henefjcjar o associado, é de grande in/c-
mcsse do hotel, pois the perrnjte manter dc-vada rnCdja de hospedagem que redunda
cm perrnanente situac5o de superávjt	 0hotel Se man/em e dá lucro.

JO corn a rede dc hotéis da 
Hhl)ROMINAS,o mesmo n5o aeon/eec. A médja de hospeda

gem é scnlpre inferior ao nOmero de acomoda
cOes. Nenhumn deics trabalha corn born ndrncro
Ic hóspedes, salvo flOs periodos de férias, de
istaç5o dc Aguas.

Coin o projeto que propomos a capacjda
le ociosa do hotel serO bern diminuida, incre-
nenfando dliretamente o turismo no Es/ado.
omn isso, todas as cidades como aqueles
ue vivemn (liretamente ligados no turismo,
ins estOncias, seribo benefjejados pois o des-onto so prevaicce para os meses em quepequeno a proeura dos hotéis.

Jorge Orlando Carone

A-2 (10 Cartório do Registro de TItulos, D0
cumentos e Pessoas Juridicas cia Comarca de
Itajubá. Está em funcionamento regular ha
mais de dois anos, e sun diretoria e composta
(IC pessoas idôneas, que n5o percebem rernu
neroçSo pelo deseinpenho dc suas funcôes
Cumpre, portanto, todas as exigências iegai
par declamacão de utilidade pdblica.

Através da presente propoSicão, pretende
-se conferir a AssociacSo de Integraçao Social
(IC Itajuba uma rnanifestaç5o de reconhech
mento pelos grandcs benefIcios sociais e cul-
turais distrihuidos por aquela entidade a co-
munidode itajubense, motivo pelo qual soil-
citamos 0 indispensavel apoio dos ilustres
pares.

Chrislovam Chiaradja

II

Chris/ovum Chiapadja

PIIOJETO DE LEI N. 220/75

Di.spdc sobre a hospedagemn de scm-vidores (10 Estodo
MrNAS.	 em hotéjs da HJJ)flO



do Sr. Deputado Pedro Gustin (2)
I)edindo voto de pesar peio falecimento do Sr.
Luis Della Pena e da Sra. Darci Macedo
Fonseca, esposu do Vereador José Jairo Fon-
seca, em UhcilSndia;

do Sr. Deputado Sérgio Ferrara, Sobr
o faiecimento da Sra. Maria Aibertjna dos
Santos, ocoirido nesta Capital;

do Sr. Deputado Luiz Baccarini, sobre o
faiecimento do Sr. José dos Santos Fjiho
irmSo do Vereador Antonio Eiói dos Santos'
rn São Joao del-Rei;

do Sr. 1)eputado Emilio Haddad, sobre
n faleciniento do Sr. Camilo Azevedo Barros
pal do Sr. 1)eputado Mendes Barros, ocorrido
nesta data, em Ouro Preto;

do Sr. Deputado Ferraz Caidas (2),
licitando voto dc pesar pelo faiecirnento das
Smas. Maria Benedita de Sousa e Almjra Jun.
queira Femraz Rodrigues, em Pedralva e Cris-
tina, respectivarnente.

Pareceres

Ilcccbeians pL(ieCei favorável

S.

68;
I cargo de Chefe de Gabjnete sImbolo V- além da boa 

qualiclade da semente e da inuda,serSo plantadas as canas próI cargo de Assessor 11, simbolo V-58;	 regiao.	 prjas para cada
1 cargo de Assessor I, sImbolo V-45;0 problema da cana.deacUcar e do pro-2 cargos de Oficial de Gabinete, simbolo prio acUCar e de vital interesse para a ceo-

V.35;	 nomia mineira. Como sabernos, Minas 
Geraise os Estados do Rio e Espirito Santo estão1 cargo de Secretárjo Executjvo sImbolo incluidos pelo Institut0 do AcUcar e do Alcool

na regiSo Centro-Sul, ligada ao Estado de
V.25.	

São Paulo, que Possuj uma topografj maisArt. 3.' 0 artigo 4.9, da Lei n.' 5.426, orSvel a rnecanjzacao da lavoura, apesarde 19 de maio de 1970, fica acrescido do de o rendimento agricola ser inferior ao doseguinte § 2.1, transformando.se o parágrafo flOSSO Estado.jco em 1.':	

EntretantoSr. Presidente Srs. Depu-
tados, o Norte do Pals tern uma situacão pri-" 2.' Para os efeitos deste artigo C 
vilegiada pois o Governo Federal vern con-do anterior, serS consjderado em exercjcio cedendo Uquela regiSo urn Subsidjo aos plan-de funcSo especifica do cargo 0 

servidor co- tadores de cana no valor de 19 cruzeiros,
locado a disposicSo do Gabinete do Vice- acirna, Portanto, do que é pago ao fornece-
tivo
-Governador do Estado C 

do Poder Legisla- (br nos Estados de Minas Gerais, Rio e Es-."	
Pinto Santo. E urn problema clue vem sendoArt. 4.° - 0 n.y 1 do § 2.' do artigo 2.1 levantacbo pelas cooperativas dos Estados deda Lei n.° 5.842, de 13 de dezembro de 1971, Minas Gerais, Rio e Espirito Santo, através
de contrato feito corn o Sr. Ministro da In-

passa a ter a seguinte redacao:	

(lUStria e Cornércio - Foj feito tambérn apelo"1 - quando Convocado para exercer no

tituto do AcScar e do Aicool, aprovejtandodor, do SecretSrio de Estado da Educacs	

sentido de que se estendessern a nossafuncUes de confianca no Gabinete Civil do
regiSo inccntjvos concedjdos através do Ins-

Governador, nos Gabinetes do Vice-Governa.. -Se o fundo de ex
portaçaodo Poder Legislatjvo	 . Entretanto, ape-

o e sam do interesse do Governador Aureijano
"	

Chaves, que também esposou a idéja e a le-Art. 5.'	 As despesas decorrentes desta you a S. Exalei correrão S conta de dotao	 ., 0 Minjstro da IndSstrja eces orcamenta Cornércio, nSo consegijimos obter essa ajudarias prOprias.	
para o fornecedor de cana do Estado de Ali-Art. 6.° - Esta lei entra em vigor na flOS Gerais.data de sua Publicacão	
Neste senticio, apresentailios hoje S MesaArt. 7.' - Revogarn5 as disposiçoes	 .....eda Assinliléja LegisJativ reaijprimn f, -em eontrSrio. '-, " I_tillqU( seja Constjtujda uma cornjss50 Corn-

posta de cinco membros para estudar c equa-cionar o problerna da canadeacUear Temos
certeza (IC que a adesSo cia Assernbléja Le-
gislatjva (IC Minus Gerais, através dessa co-rnissSo parlanlentar de inquerjto que sugerj-
liloS, (1uri amparo ao trabalho que vem sendo
(lesenvolvido pelas cooperati\aS no sentjdo
(IC que Minas tenha tambérn os rnesmos sub-sidios Iegados aos Estados do Norte do Pals.
Trahalho prepanad() pela Associacao dosP!anta(bores de Cana do Estado de Minas Ge-
rais demonstra que as nossas condicöes tanto
toPo"rAficas como de chuvas são idêntjcas
as (10 Estado do Norte. E tambérn as despe-
sas corn rorte e transporte são maiores que
as dos Estados nordestjnos
Sr. Presjdente Srs. Deputados, a con-rcSsSo desse suljsjdjo aos plantadores de cana

de Minas Gerais, mais do que justa, sO poderS
vir atnavés de urn trabaiho realtuenfe de pro-
fundidade, como o que estS elaborando a
Associacoo dos Plantaclores de Cana de Mi-
nas Gerais.

Eram estas, Sr. Presidente, as SolicitacOes
que desejSvarnos apresentar através desta tn-
buna.

FALTA MILHO EM MINAS

O SR. DEPUTADO .JOAO BELLO -
Aprcsento S Casa requeriment0 em que peco
seja formulado apelo S ComissSo de Finan-
ciamento da ProducSo no sentido de trans-
fcrji Para Minus 1 niilhSo de sacas (be milho,

n.9 560, do Sr. Deputado Dênio Moreira,
formulando apelo no sentido (10 reinicio das
obras da estrada que liga a BR-116 a cidade
tie Acesita, passando sobre o rio Doce no
Revez de Belérn;
n. 561, do mesmo pariarnentar, solicitan-

do seja colocado em piano prioritário do
1)NER o trecho da BR-274, compreendido
(ntre Caratinga e Ipanema, já constante do
Piano Rodoviário Federal;
n.y 562, do Sr. Deputado JoSo Bello,

solicitafl(10 seja feito apelo S ComissSo de
Financiarncnto da ProducSo, no sentido de
transferir para Minas Gerais 1 milhSo de sacas
(le rnilho, iS estocadas, para cornercializacSo.
(le modo a atencler as necessidades dos con-
sumidores mineiros, na pecuSria hovina, avi-
cultura e suinocuitura;

n.9 563, do Sr. 1)eputado Euciides Cintra,
em que pede sejarn (leterminadas providên-
cias que possibilitefli ao Professor I -- lecio-
nando nas quatro primeiras series, do 1.9 grau
- o enquadrarnento como Professor 11, (leSde
que comprove hahiiitacSo especifica para ie-
cionar ate a 61 série do 1.Q grau;

do Sr. 1)eputado Dorningos Lanna, pc-
(iilldO a constitUicao dc urna cornissao pa1l-
mentar de inquérito, composta de chico meni-
bros, para estudar e equacionar 0 prohicina
(Ia cana-dc-açucar;

da Sm. Deputada Jdnia Manse, sohci-
tando seja constituida uma cornissao parla-
mentar de sindicancia, cornposta de cinco
inembros, para visitar, no prazo de 10 dias,
a regiSo onde se encontra instaiada a Side-
rurgica Mannesmann, a urn de venificar in
loco a extensSo dos males causados pelos gases
e resI(iuos que se desprendem de suas cha-
ininés;

(10 Sr. 1)eputado Kemii Kumaira, pedindo
voto de congratulacSes corn as autonidades
e o povo do Municipio de Oliveira pela rca-
lizacSo da I Festa do Oiiveirense Ausente e
peio transcurso de mais urn aniversSrio de sua
ernancipacao politico-administrativa;

do Sr. Dcputado Emilio Haddad, pedin-
(10 a constituiç5o de uma comissSo tie cinco
deputados para representar a Casa no dia
19 do corrente, data em que o MunicIpio de
Oliveira comemorarS mais urn aniversSrio de
sua emancipacSo politica e administrativa;

do Sr. Deputado Christovam Chiaradia,
soiicitan(io a consignacSo nos anais de urn
voto de congratuiacSes corn o Dr. Délcio Euler
Horta SanSbio, por ter sido nomeado para
o cargo de Chefe do 6.° Distrito RodoviSrio
(10 DNER, coin sede em Belo Horizonte;

do Sr. Deputado JoSo Navarro, solici-
tando voto de apiausos pela passagem (10
250.9 aniversSrio da Paróquia de N. Sra. da
Piedade, de Barbacena.

Comunicacöes

1)o Sr. 1)cputado 1)Siton Canabrava, so-
bre o falecirnento do Sr. João de Sousa, ocor-
rido em VSrzea da Palma;

da ComissSo de Serviço Pdblico, o Re-
(luerlilsento n.9 519;

da CornissSo de Siderurgia e Mineracao,
Os Requeriruentos fl95. 492 e 494;

(Ia ComissSo de AgropecuSria e Politica
Rural, o Projeto (IC ResoluçSo fl.9 204, em
(Iiscussao Snica, e os Requerimentos n°s. 511,
512 e 538;

(Ia Comissilo die Sadde e AçSo Social, Os
Requerimentos W's. 520, 530 e 540;

da ComissSo de Econornia e Obras PU-
blicas, Os Requerimentos n9s. 539, 542, 547 e
548;

da Mesa (Ia Assernbiéia, Os Requerirnentos
ns. 355, 396, 491 e 501;

do Sr. Deputado Pedro Narciso, oral, o
Requerimento n.° 559;

do Sr. Deputado Telêinaco Pompei, oral,
o Requerimento n.' 562.

Recebeu p-arecer de redacao final:

PROJETO DE LET N.' 178/75

Institui o Gabinete do Vice-Goverfla
dor do Estado de Minas Gerais e dá oU
tras pmovidências.

A AsseinhiCia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1.'	 Fica instituido o Gabinete do
Vice-Governador do Estado de Minas GeralS
Art. 2.' - Para atender ao dispostO no

artigo anterior, ficam criados, no Anexo I do
i)ecreto n.' 16.409, de 10 de juiho de 1972,
os seguintes cargos, todos de recrUtamtt0
aiinpio

1975.
Sala das ComissUes, 16 de setembro de

Lujz Bciccarjiij - Presidente; DornijigosLanna - Relator - Neif Jabtir José San-twza.

Oradores

CANA.DEAcUCAR

0 SR. DEPUTADO DOMINGOS LANNA- Sr. Presjtlente e Srs. Deputa dos Hoje,
Pela manhS no Gabinete
da Agrjcultu	 do Sr. SecretSrjo1. Dr. Agrjpino Viana,Siflado urn cornod	 foi as-atoe	 entre aquela Secretaria
o Instituto do Aciicar c do Alcool, visandopermitir que Se instalasse em uma area daFazendaEscola do Municipjo dc Ponte NovaUrna estaçso experimental para que Sc pro-duzam sernentes e mudas para os fornecedores e as próprias Usjnas acucarejras da re-glao Foj realmente urn passo avancado con-

seguj0 através de luta do Sr. SecretSnjo da
do trabaiho desenvolvido pelaAssocjacão dos 
Plantadores de Cana de MinasGerais e também do esforço e interesse doUpo fJsina Jatipoca. Essa provjdêncja trar5a r

egiSo e ao próprjo Estado de Minas Gerais
PrOprias para cada regiSotadora de cana.deac	 plan-5car 0 rendjme 0 agrI-nOla semá evidentemente rnujto maior, porque,
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jâ estocadas, Para cornercializacãO de modo
a atender as necessidades dos consumidoreS
mifleiroS.
A maioria do estoque de milho de Minas

foi comprada na época da saira por fábricas
de raçöes e outras organizacöeS que explO
ram esse ramo. 0 milho subiu muito, e Minas
Gerais está numa situação das mais difIceis
que se possa imaginar, principalmente a sui-
nocultura, que se desenvolVeU de uma ma-
neira extraordinária especialmente na Zona
da Mata. 0 preco (10 suIno estabilizoU e ate
piorou urn pouco. E, por isso, estarnos numa
encruzilhada das mais dificeis. Os suinocUl-
tores, corn uma grande quantidade de suinos,
porque foram estimulados pelo Estado, atra-
yes da ACAR. EntretafltO, o que está aeon-
tecendo é que o MinistériO da Agricultura,
agora, compra todo milho que apareee na
região, principalmente de Goiás e do Par aná,
e tern urn estoque suficiente Para transportã-
-lo Para Minas Gerais. Ocorre que São Paulo
jâ se está dirigindo Para Goiâs Para levar
Para aquele Estado todo o milho estocado.
Se isso acontecer, na êpoca de estiagem em
que nos encontramOS, quando é necessária
ração mais barata Para sustento do gado e
dos suInos, nós nos verernos numa situaçäo
(las mais difIceis.
0 Ministério da Agricultura realinente

tern condiçoes de colocar em Minas esse mi-
iho, que adquire por trinta e poucos cruzei-
ros, principalmente nas zonas mais necessi-
tadas, por preco razoável. Não deve também
vendC-lo inuito barato, porque, se isso aeon-
tecer, poderia ser urn desestimulo Para 0
plantio do mllho na região.

Sr. Presidente e Srs. DeputadoS, ë pre-
ciso que providênciaS sejam tomadas, Para
que os agricultores e os criadores de gado
não tomern prejuizos.
Lembro o problerna da ração nesta es-

tiagern, que tern sido das rnaiores dos ülti-
mos tempos. As racOes sobem astronomica-
rnente. Os trustes exploram o pobre do agri-
eultor, a agropecuária, porque, considerando
que o preco do leite não subiu, as racOes
tarnbérn deveriarn estar corn seu preco esta-
bilizado. 0 mais explorado em tudo isso é
o hornem da zona rural.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, a so-
lucão Para o problema do adubo e das ra-
cOes seria a estatizacão de suas respectivas
fábnicas, pois assim estariarnoS evitando a
exploracão por parte dos trustes. Agora, po-
demos ver que os criadores de gado estOo
pagando Para o seti gado fornecer leite. Isto
porque as raçOes custam urn absurdo, e o
preco do litro de leite perrnanece inalterado -

0 lavrador é ø eterno sofredor; C o ho-
mern que luta de sol a sol e nOo tern o am-
paro que deveria ter. Se tern financiarnento
em todas as raias do Governo, esse financia-
mento se processa corn juros exagerados.
Vemos o Banco do Brasil e o Banco do De-
senvolvimento tendo lucros extraordinOrios,
lucros que nOo deveriarn ser tao grandes, pois
deveriarn operar corn juros mais baixos Para
facilitar a agropecUária do Brasil. 0 Gover-
no Federal tern concedido financiamento i
agricultura e 0 pecuária, porém em bases quc
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O SR. DEPUTADO HAROLDO LOPES
Sr. Presjdente e Srs. Deputados, a Prefej.
tiira de Belo Horizonte e 0 DETRAN determi.
narain em conjunto a proibicão de estacjofla
mento de veiculos no centro de Belo Hori-
zonte.
Dc principio, parece-me uma medida sa-

lutar. Na verdade, é a primeira vez que, por
intermédio das autoridades, medidas capazes
de humanizar uma cidade - que cada vez
mais se torna desurnana - foram tomadas

Se, por urn lado, Sr. Presidente, preo-
cupa-nos 0 problema social, não podemos
deixar de apresentar as nossas criticas pela
omissão dessas mesmas autoridades quanto a
falta de infra-estrutura capaz dc suportar os
reflexos advindos dessa medida. 0 exemplo
disso é que qualquer local abandonado, cer-
cado ou rnurado, sempre é destinado ao co-
mércio de estacionarneiltO de veIcuios, nessa
região, que hoje é supervalorizada. Chegou
a tal ponto a irresponsabilidade de alguns
proprietCrios de estacionanleilto, que os ti-
quetes fornecidos aos donos de veiculos di-
zern no seu verso: "nao nos responsabiliza-
mos pelos danos on furtos que venham a
sofrer os veIculos aqui estacionados". A
grande rnaioria dos estacionamentos, na area
metropolitana de Belo Horizonte, não dis-
poe sequer de extintores de incêndio; não
existe qualquer obediência as posturas mu-
nicipais, nern tampouco qualquer fiscalizacão
do poder pOblico, no que tange a essas cxi-
gCncias, visando proteger os proprietãrios de
veiculos. Trata-se de urn comércio igual a
qualquer outro, e, por esta razão, parece que
tanto o DETRAN quanto a Prefeitura de Belo
Horizonte deveriam ter esquematizado uma
infra-estrutura apta a suportar esses reflexos.
0 preco é a bel-prazer de cada urn dos pro-
prietários dos estacionarnentos, tanto no que
toca as diOrias quanto as fraçOes de hora,
que, muitas vezes, de apenas dez minutoS,
são cobradas como hora completa.
Não poderiarnos também deixar de apre-

sentar nossas crIticas ao DETRAN, que hoje
tern a responsabilidade de conviver corn 200
mil proprietárioS de velculos que diarlaflleflte
trafegam em nossa Capital. Vejam V. Exas
que, corn a mesma estrutura de dez afloS
atrás - o mesmo prédio, os mesmos funClO
nârios mal remunerados, numa situacãO qua-
se de inferioridade quanto aos demalS fufl
cionários pñblicos - continua o DETRA
atendendo a essa demanda de quase 200 mu
veiculos diOrios. Isto traz conseqUncias
realmente danosas aqueles que procuram
aquela reparticão não apenas Para unform
çOes, como tambérn Para retirada de cartel
ras, exarnes medicos, pagamento de muI!aS
e outros problemas relacionadoS corn o trafl
sito. Não se justificam mais as veihaS unsta
laçöes, os veihos métodos ainda em 

U50 no

DETRAN. Muito menos se justifica a atUa°
(Jos inspetoreS de trânsito, que tern pOr 0

dacilo orientar os rnotorjstas c que hoje se
ransformmarn em verdadejros fiscais de ren-
(Ia aumentando cada vez mais 0 volume de
agalTl('fltoS do inultas. Chegou-se ao absur-
do alguns Inspetores Sc ocultarern 0 som.
bra clas Orvorcs Para pilharern os carros es-
tacionas em locais proibidos, corn o ohjc-
tivo exciusivo dc cobi-ar multas.
Recenternente, o Estado de São Paulo pu-

blicou urna estatIstica dc quase 500 mnililOes
de Cruzeiros arrecadados através (IC multas
no periodo de ianeiro a maio deste ano. Se
verificarmos, tambCni, no J)cpartarnento dc
Trãnsito dc Belo Horizonte, encOntraremnos
sornas astronOmnicas, cobradas por infraçao
de trOnsito. NSo hO (ltivida (IC que a regula-
inefltacaO e as exigêncjas (lCVem sec cumpri-
das pelos motoristas, mas tambCm nSo resta
dOvida dc que Os iflSpetores dc trOnsito de-
vern sec treinados Para hem orientar os mo-
toristas e nSo Para se transforolaremn cnn ver-
dadeiros fiscais (IC renda, como vern ocorren-
(10 cm Belo Horizonte

Por estas razOes, Sr. Presidcntc, OcUpa-
mos hoje a trihuna C apresentanios requeri-
mento, na fm-nra regimental, solicitando seja
formulado VeCiTiente apelo ao Exmo. Sr. Go-
vernador (10 Estado e no Presidente do Con-
seiho Interrninisterial dc Prcços, no sentido
de que scjarn baixaclas normas regularnenta.
doras referentes 0 cobranca de taxas pelos
estacioflarneritos particular-es.

Neste instante, apelamnos Para a Prcfci-
tura (IC Belo Horizonte, no scntido (IC que
0 sen Depai-tarncnto de Fiscalizaçao regula-
rnentc as exigOncias a serem irnpostas aos Co.merciantes dc estacionarnentos de veiculosparticulares, e quc a fiscalizaçoo se faca pre-sente, visando resguardar Os (IirejtoS dos pro-
pnietOi-ios dos Veiculos, no quc diz rcspejto
A responsabilidade quanto a guarda dos car-
ros que são confia(os a essas emnpresas

putados (Jo MDB, o que des queriarn. 0 can-
(lidato, indicado pelo Sr. Governador, Sr.
MOno Mascarenhas de Oliveira, urn ancjOo,homem dc 71 anos (IC mmdc, politico da épocado coronelisrno, não tern condicoes Para
ocupar o cargo e substjtujr o Sr. JuarezBahia na Prefeitura de São Lourenço. 0 in.
(licado, MOno Mascarenhas 0l)tCve, apesar do
parecer contrárjo da bancada de mcii parti-
(10, apenas 15 votos coritrOrios, apesar (IC 21
(leputados (10 MDB estarem presentes Quer
(liZer: seis votos foram favorOveis 0 homo-
logacOo (10 Sr. MOno Mascarenlras Oliveira.
Alguns (leputados ilo MDB trairarn o flosso
partido foram contra o DirefOijo Municipal,
contra a flossa lideranca; seis, ou mais, traf

.ram o 11OSSO partido, pois ouvi dizer que
alguns (Icputados (Ia bancada arenista esta-
yam (lcscofltenles e teriarn votado contra o
Sr. MOno Mascarenhjs Sc isto é verdade,
Oo seriarn apenas seis os que trairam 0 Di-rc't6N0 do i\fl)B (IC SAO Lourenco
Pam o MDB, cicitoralmente, ('Ste fato é

positivo, pois o Sr. MOno Mascarenhias nOo
tern condicOes de fazer urna boa adminjstra_
cOo no Municipio de São Lourenco, e o MDB
(rcSccrO mais naqucle inunicjpio

0 Sr. MOno Mascarenhas jO foj prefejto
do municfpjo ao tempo em quc era jovem
e tinlia condicOes dc propou-cjonarllle desen-
volviniento. Hoje, jd estA superado, nOo
arolnpafllloui a evoluçOo nern rnclhorou suas
con(licoes dc adininistrador. 0 fracasso do
Sr. MOno Mascarenhas Oliveira, 0 frente do
municipio, serO urn fator dc faturarnento
cleitopal por parte (10 MDB nas próxjrnas
cleiçOcs. Ganhoni o MDB, "as pendcu o Mu-
nicipjo (IC São Lounenco 0 MDB, porCm,
pnefenia quc o Sr. MOno Mascarenhas Oli-
veira 1100 fosse prefeito, assim como un
grandc parte da ARENA, naquela cidade.
-Alas o Sr. Govcrnador (10 Estado quis, corno
tamhém quis a lnaionia dos (leputados nesta
Casa. Agora São Lourcnço tern prefeito, cha-
niadlo MOno Mascarenhas Oliveira, contra a
vontade (10 povo.

não deixarn margern a lucro Para 0 homem
da zona rural. Por isto, Sr. Presidente, pe-

r

ilii'ia a V. Exa. que providenciasse 110 see.
tido de que este requerimento fosse aproyado
o mais rápido possIvel, corn parecer oral.

ESTACIONAMENTO DE VEICULOS

INDICACAO DE PREFEITOS

o SR. DEPUTADO NELSON GONTIJO -
Sr. Presiclente, Srs. Deputados, na reuniOo
realizada ontem, corn a presenca 

(IC 23 depu-
tados do MDB, o inclicado pelo Sr. Gover-
nador Para ocupar a Prefejtura de Passa-
-Quatro, corn parecei- contrOrjo da bancacla
do MDB na CornjssOo Especial, obteve flume-
ro de votos rnujto superior ao nOrnero de
deputados da ARENA nesta Casa. A ARENAConta corn 37 deputados 0 ifldicado peloSr. Governador, se nOo me engano, obteve44 sufrOgj5 favorOveis 0 DiretOrjo do MDBde Passa-Qujatro pe(liu a bancada do MDB
VotaçOo contrOria 0 ifl(IicaçOo de S. Exa., oSr. - Goverrnudoi. do Lstacjo Era também urnpedido do Deputado Ferraz Caldas.

Hoje, o fato se repetiu: os Srs. Deputa-
dos José BonjfOcjo Eucljdes Cintra e Morvan
Acayaba, (Ia bancada da ARENA, cabalavamot0s (IC depufados (Ia bancada do MDB.
Nao sei se por amizacle, fraqueza, infidel'dade partidOria ou alguma coisa mais - e
fl5o quero inc aprofundar Para nio

hostii corn algun5 companheiros - o fato éque conseguiram, corn a presença de 21 de-

I

Mas, Sr. Presidente c Srs. Deputados,
o rnotivo Clue me traz 0 trihuna é outro. Eu
vim Para (Iizer que, a partir deste momento,
1100 assumo cornprornjsso coin 	pes-
soa, no momento em que for colocado em
votaçOo urn nome dc prefcito, corno foi cob-
cado ontern par-a Passa-Quatro, hoje c amanhã
Para Sao Lourenço, logo mais Para PatrocI-
nio, etc. Votarej apcnas (IC acordo corn ml-nha conscjCncia e de acordo corn Os méritos
(10 candidato. Se entender de votar "sirn",
votarej" sim". Em caso contrOrio, votancj
"nOo". Se entender de me abster, eu o farei.
A nOo scr que algum colega tenha intercsse
no meu voto pessoal, aI, sim, en 0 acompa-nharei, Para prestigian o colega que C firme
corn a bancada de seu partido e que coloca
sen carOter e sua atividade a scrviço do
MDB. Tenho cspInito pObhico, sou fiel ao par-
tido, luto pelo crescimento do MDB c cstou
semprc pronto a atender nOSSOS diretórjos enosso5 companheiros do interior e da Capi-
tal. Quando o nomc on o projeto for dc in-
tcresse -era], de conformidade corn as linhas
do partido, votarej favoravelmente NOo sen-
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do assim, votarci sempre contra. NSo aten-
(Ierei mais pedidos de abstencao on outro
tipo (le coinportamento

lOLUIC() CAUSAI)A PELA MANNESMANN

A SEA. 1)EPUTAI)A JUNTA MAHISE
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Ha alguns
dias ocupamos csta tribuna Para invocar a
resporisabilidade (10 Governo (10 Estado e da
Prefeitura de Edo Horizonte no que se refere
a poluicSo causada pela Mannesmann e que
ha Va11OS aflOs vem perturbando a nossa p0-
iulac50.
Enibora o Decreto presi(lencial (IC n.

1.413 venha transferir Para a esfera federal
a responsabih(Iade (Ic solucionar o problema
(Ia poluiçiio cm todo 0 Brasil, nao (leve ha-
ver (IC nossa parte a omissao no encaminha-
rnento (las reivindicacoes dos municipios e
(Ic denunciar Os fatos e irregularidades entao
existcntes
o probleina da Mannesmann é tao grave
on mais grave - quanto os dernai.s que

cxistcrn em nosso Estado. A fumaça. ja cxii-
minada por técnicos (10 assunto, e altamente
prejudicial ,'I sai'ide ilas populacocs periferi-
cas Squela industria, causando SCUDS (laflos
respiratOrios. principalmente Ss c riancas. que,
pela fragilidade de seu organisrno, são as que
mais sofrem coin o problerna.

A grandc populacão integrada pelos
Bairros JatobS, Tirol, Barreiro (Ic Baixo e
Barreiro (IC Ciiiia, Milionarios, São Clemente,
Caçula, Santa Helena, Miramar, Santa Cruz,
Santa• Cecilia, Santa Claudia, Ipiranga, São
Joaqtnrn, Vale (10 Jatobã, Piratininga, Brasil
Industrial, etc. que se situa na area (iessa
industria e atingida pela fumaça vermeiha
expelida per suas chaminés, com o favoreci-
mento decisivo (Jos ve.ntos Para a continui-
dade dessa vasta cxte.nsSo poluida, fazendo
inudar constantemente a (lireçao (Ia fumaça,
espalhando-a por todos os lados, chegando
ate a BR-3.

Segundo estudos técnicos efetuadossobre
a emanaçao (Ic furnaca (Ia Mannesmann, (lu-
rante o processo de transforinacSo de ferro
ein aco, ha uma condensacao (las particulas
poluentes ate total enchimento (Jos (lepósitos
apropriados, chegando a acumular ate 50 to-
neladas (Ic pó, que é liberado de uma so vez,
fato que causa major (lanD (10 que se fossern
esses dejetos liherados simnultaneamente a ma-
nufatura (10 aco.

São altamente preiudiciais Os gases cx-
pelidos pela Cia. Mannesmann, e é fato corn-
provado quc os próprios funciouSrios que
trabalhamn ein determinados setores que so-
frern mais a acão desses elementos nocivos
ingerem, durante sua jornada (Ic trabalho.
grandes (loses de leite, para fazer a limpeza
de seus organismos, evitando Os efeitos ma-
lCficos das substâncias polue.ntes.

Benzeno, monóxido (IC carbono, tetraclo-
reto de carbono, carvão, antimônio, (lióXido
sulfuroso, manganês, fósforo e silica são os
coniponentes mais cornuns (Ia fumaca expc-
lida pela Sider(Irgica Mannesmann, sendo que
o benzeno é altamcnte nocivo a saidc, tra-
zenilo (lanos ao organismo, se inalado e in-

gerido e, ate inesmo, através (10 COntato co
a pele, oxidando no corpo e produzin(lo o
fenol, que, por sua vez, pO(Ie provocar di-
tdrhios gastrintestinais, respiratórios, circuJa
tórios e ate cancer, conforme relatório mé
(11(0 geral dos Estados Unidos, feito em 1964.

A major fonte de producão do benzeno
e a cornl)ustao (Ic carvao. 0 monóxjdo de
carbono, corno gas incolor, é (Ic facil absor.
a() por inalaciio, quc po(le causar anoxia
(l OS teci(lO5, coin de sonolê.ncia, dor
de caheça, nSuseas e vômitos, além (Ic an-
menlo (le velocidade rcspiratória C (lescoO-
ilcnacao muscular.
0 carvSo, sob as suas diversas fornias

carvao (Ic pc(lra. niha, coque c grafita, pa'-
radoxalmente a fonte (Ic progi'csso que cofls-
titui, é umrma (las maiores c rnais antigas Ion-
tes de poluição, podendo causar eczemas,
bronquite, conjuntivite, enfisema, antracose
antrasilicose, tosse, dispneia, mdlanoptisa e
dehilidade.
Sérios prohiernas no sisteiula nervoso cen-

tral, na circulaçao, figado, rins, pulmOes, de
forma agu(la on crônica, podein a(lvir da in-
gcstSo on inalacSo (lessa fuiruaca expelida
ucla Mannesmann, ondc se integi'arn 0 tetr.
cloreto (IC carbono, que é urn liquido incolor,
inodoro, pesado c perigoso, mnesrnO em con-
tato coin a pele
Infeliznicnte, ha alguns anos passados,

qualo , I  se viu acusada de
exalai' suhstâncias poluentes que estavarn cau-
sando sCrios prohlemnas (Ic saude para as po-
pulaçoes que Tfloramfl e vivemn a sua volta,
vimno-la defender-se acirradamente, sell] que
malores providencia s fosseni tomadas pelas
auloi'iilade Para exigir (lela a colocaçSo dos
filtros.
Houvc urn lançamnento (Ic faiscas pelas

('hanilnes (Ia Mannesmann, qUe ocasionou urn
incidente (IcSta com , I  H( liogas,
que Se viu preJudica(la p01' correr o risco de
urn incêndio (Ic grandes proporcSes, tendo
havido uin pI'ocesso contra a Siderürgica,
que tcrrninou scm maiores problenias, face a
alegacão dessa ernprcsa (IC que cIa fora a
l)m'ilmicira a se instalat- no local, o que não
(lava (lireito a reclamnaçoes p01' parte (la He-
liogás.
Dai, podcmnos avaliar a gravidadc da Si-

tuaçSo. Estã ai umn problema sério que ha
mnuito tempo precisa ser eombatido por nos-
sas autom'idadcs e a que nossos jornais se re-
poi'larn coin freqtiCncia, charnando-nos a
atcncao.
Em mcidos (Ic 1972, novas acusacöes re-

fem'cntes a cmanacão (Ic substancias poluenteS
foram feitas pela opiniSo pdblica contra a
Siilcrurgica Mannesmann, ten (10 novameflt,e
aqucla ernpm-csa se esquivado (Ia responsabl-
lidade dos fatos, sob a alegaçiio (Ic que flaO
Se constituia de suhstâncias tóxicas a fumaca
expelida por suas charninés, e sim de parti-
culas quc poderiam tão-sorncnte agir cOfl1
urn corpo estranho no organismO (10 i(Ihu1
duo. mesmo assirn se fosse consurnidO em
grande quanti(la(lc. tratan(lO-Se (Ic oxido fer-
roso e fcrro puro.

Em tantas oportunidades chama(Ia a Se
defender, imnpunemente prejudicando a saU e

do povo, esta empresa tern cntraclo ern
nm	 cho-	

IMPORTANCIA DA TELEVISAOquc corn a realidade. Ua realidade a olhos
vistos, scm contestacocs scm (lÜvi(Ias c de

	
o SR. 1)EPUTADO CARLOS ELOY -

acordo corn o born-senso natural de todos nós. Sr. 
Presidente, Srs. Deputados 0 Brasil cc-

Ate nidsmflo uma PCSSOII (Ic	
de

 me- lebra amanllã, dia 18, 
Lima data-marco no

diana e que disponjia (IC algumn conhccirnento v
rocesso dc sua cvolcão tccnologjca e so-

sabe quc urn COi'0 estranho, em ROSSO or, 	cial: complcta	
u

se Ufli quarto de sCculo do
njsmo, mais ccdo ou rnai tarde, nos farã 

i
ngress do Pals na era da televjsão. Deve-semnal. Isso deixa patcntc o (Icsu-espcjto (laquela inegave10

	 a esse poderoso velculo (IC
empresa pcla pcssoa humana, compom-tan(IO	

cOinunicacao (IC massa urna granele parccla-se (Ic uma maneira quc somente vise ao In- do descnvolvjmcnto brasileiro, espeejalmentecr0, scm se Sc.flsjl)jljzam. con a vida, 0 con-	
que rcprcscnta cOrnO fator (le inter..

forto c a saãdc (10 pOvo c (Ic SCUS pr	 peloóprjosempregados.

E not6ria a polujcão causada pela Man-
nesmann, que, pasflicm o	 vemscnhores
ocorrcndo ha 20 anos, P- isso, é cOntra(1j
tório dizer também que substancjas jj
-tóxicas so fariarn mnal ao Organjs 0 se in-geridas era gran(je5 quantj(Iac5
também	 E óhvio quc

ha 20 anos o povo daquela regiSo
vern fazcndo a iflgesf0 (IaqueI(' m'esi(Iuo

S in-
tria si(IerSu'gica
(Iustriais quc expelem as chamm)inés (Ia indSs-

E certo que medicos já atribujrunóxido (Ic ferm-o prohlcijias organic05 considem-ose corn infiltracSo linfocItica, que
manifesta sob o sintomna (Ic conjunfjvitc Jjnigna, tosse c bronqujtc dmônica. Estu(I05 teflcOS levaclos a efeito na regi50 adjaccul
ãqucla inth'mstrja eonstataram que eSsa part
cula Poluente existe na prOporçao (Ic 15 in
por metro cShico (Ic ar.

Se se fizcr urn levantaniento do indic(Ic mortaji(Ia(Ic (Ia regiSo Polui(Ia (Iaquch
parte (IC nossa cidade, principalinenle cii
torno da Mannesmann poderernos constataique cia é hio grande e ate major que as ou-tras regises da cidadc, face aos
circulatOrjos	 pI'oblemnas

c Outros males orgSnjc5 quc a
poluicSo causa aos seus habjtantes

crAs iancas são as majores vitjmas dessa
Poluicão e VCniOS sempre criti cas e decla-racoes dadas por Pais de famjjjas que 

mol-aiuinessas regiocs

Estanios Solicitauido, corn apojamento re-gimental a comistituiç5o (Ic

	

rn	 unia comjs50 de
inquerjt0 coin (Ia ARENA c do
MDB, Para vcrjfjcar, in loco, a poluicSo queatinge a area que circunda a Cidade Indus-trial. Assjm podcrá scm- constatada a vera-
Cidade de nossas afii-rnacoes e, ain(Ia ma

js,Verifjcarse que a 
polujcSo c a funiaca (Ia

Mannesmann vCm prejudjeando a nosPUlaç5o Farernos urn novo pronunciarnento
sa po

e envjarernos o relatOrjo dii Cornissão Para0 Sr. Presi(Jent(, (Ia Bepfiblica, solicitando (Ic
S. Exa. medidas urgente5 c necessãrias 

Paraque a Mannesmann cumpma o 
dispositivo le-g

al e coloque filtros visanlo a
sau(Ie (Ic nossa Populacão	

protcçSo da

(

0 SR. PRESII)ENTE -- A Presj(Iêncjarecebe o rcquerimn0 da nobre 
DepufadaJunia Manse e a informa de que existe naCasa, em trarnit1mç50 urna CPI sobre o mesmoassto

amern (IC sua alta signifjc10como instrument0 (Ic c(Iucacao e (Ic lazer, deinformaçao e oricntacao
Ain(ha ontern, no pronunciamnento quc feza Nacao, (lentm-o (has cOmnemom.acocs dos 10

anos (Ic criacSo da EMBRATEL, o cmninentePresj(Iente Ernesto Gcisei colocava em des-
taque o valor inestjrnávcl dos meios de co-IiiUDlcaçSo, reSsaltrindo a rnagnjtu(I e a jiii-PO1'tâncja fun(Iamentai (10 setoi-, corno su-
Porte Para o gigantes0 esforç0 coin vistas
a garantj o efetivo (Ieserivolvjmcnto ecoflô-
fluco c social cIa Nacao, Basta (hizer que 

0
II Piano Nacional (le l)cscnvolvimcnto prcvC,cm valores atualizados, recursos cia ordern dc87 bihliSes (le cruzcj105 ao programim (he ex-pansSo dos scrviços de telecomunicacoes no
Brasil E este andncjo foj feito por S. Exa.j u s t aruente no moment0 cm quc inaugurava se
ues 
gun(la antena b	 rrmrasilcira Para couflica_

Pals
c	 via satelitc, quc vrii perrnjfjr ao flosSo

via

 ate quatro canais (he TV (10 exte-isor, Simultirn.iuruentc
Exp
rcss1 Melvin L. (Ic Fleur. (Ia Univem'_si(Ia(Ie (Ic Kentucky, que a ifltroducao (Iatelevi50 na casa (10 horncm comurn reprc-

scnto uma transformacSo tccnologjca quc
POssui urn signjfic0 major Para o 

indivjdu0mediano do quc floSsos feitos mais cxtraor
dinSi-jos nas fronteimas (Ia ciSncia, acrescen
tando que Sc traton (IC uma transfonmflfundamental, "cujo i	 o
felt,	 m	 aça

pacto flSo foi ainda per-anlcnte aprccjado pelos próprjos cientis..tas sociais, (Juarito aos seus aspectos psicológicos, mnorais ecOnômnjcos Politicos, cnia(I0
i'cs, culturals on e(lUcacionais E fora de dii-Vida, portanto o conteüdo erninentemente re-VOluciOnãrio (Ia televisSo no sisterna (Ic co-fliunicaçSo (IC massa.

No Brasil, o pioneiro (Iessa grande trans.
forrnaçao foi o gênio (Ic Assis Chateaubrjan(IatravCs da irnplantacao (Ia TV Tupi de SãoPaulo no din 18 de setembro (Ic 1950. E a
cvocaçjjo (Ia menioria desse adrniravei bra-
sileiro quc (Ievemos (Icdicar a data.

Ao rcqucrei.05 a transcriçao nos anais
(lcsta Casa, (Ic urn voto (Ic louvor a todos 

oshomens que militam na telcvjsSo no Brasjl,
(IC
SOlicitamos, igualmnc	 quc desta decisao seciCricja no Sena(Ior JoSo Cal on, Presi-
(Iefltc do Condominjo Acionárjo dos Diánjosc Emjssoras Associados, e aos jornaljstas Ed:mnmido Montciro, DirctorGeral (Ia Bede Tupi(Ic TelevisSo, e Pedro Agujnal(]0 FulgencioDirctorGcral das organizaçoe5 associa(Ias em
Minas Gerais.

0 SR. DEPUTADO DALTON CANA-
BRAVA - (Profere discumrso que, por flão
ter sido devolvi(Io pelo orador, será 

publi-cado em outra e(IicSo )
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nOo se dignoti a dan qualquer justifjcatjyapara o assunto, prefei-jndo não dar atencOoO imprensa, negando qualquer explicacao
Mas o problema parece ainda mais grave

no eternaniente problemOtico Burro (las Na-çOes Unidas. LO, JO corn nove (lespejos anun-
ciados Como Certos para ate 0 urn do rnês,
Os nioradores vivem em constante conflito
corn oficiais da iustica e agentes da EGO-
NOMISA. E hO mais despejos programados
para outubro/novenibro, segundo urn funcio-
nOrio dii ECONOMJSA DeS(Ie 0 Inolliento em
que a deniora exeessiva na entrega (las escni-
turas, as casas eaindo e OS (lespejos passain
a ser considerados como anormnalida(1es, cmi-
tOo JO é hora (IC rever a poiftica habjtacjo-nal (10 BNH em Minas. JO nOn hO mais dO-
vidas (IC que muita coisa viii miii."

I

ANALISE DA ATuAcA0 DO BNII

O SR. DEPUTADO SERGIO FERHARA
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Inicial-

niente, a minha saudacäo ao Sr. Deputado
Federal Ivan Cola Barbosa, que prestigia hoje
a nossa reunião, assistindo aos nossos tra-
baihos. Quando nós ocupavamos, aqui, a tn-
buna, lutando por este probleina que varnos
localizar hoje, também na Câmara Federal
o Sr. Deputado Ivan Cota Barhosa, na tn-
buna, pedia providencias pana 0 pmblenia
social que hoje atormenta Os Ifloradones de
Belo Horizonte. Portanto, agradeceinos a vi-
sita qUC nos faz o ilustre Deputado Federal.

Sr. Presidente e Srs. 1)eputa(IOS, 0 .nOS-
so principal objetivO comO deputado C COIflO
eidadao é servir. Jarnais viriamos a esta Casa
scm objeivo e seiii a (leterminacao de zelan
pelo cngrandeciflieflto (10 Estado e pelo bern
comufll. Muitas vezes, quando assirn afirma-
mos, nossa palavra (Ic Deputado não irnpres-
siona e nan traz a marca da fé, porque essas
expreSSaeS tern sido usadas demagogicamente
Dc imulia panic, ponCm, Judo que falo é a
minha consciência que dita. Homem ligado
ao povo, tenho sentido as suas afliçOcs e
angdstias Nos (liasatUals, o violento desen-
cadear (la e1cvacio constant(, do custo (le vida
leva aos lares brasileiroS problemaS quase
insoliiveiS. 0 GovernO está de posse da gui-
arra inflaci()flaria, c estamoS assistindo, atô-
nitos, a inflação e an constante reajuStarnentO
do (lolar. A seguir, vein 0 aumento (Jos coin-
bustiveis, a revisäo da unidade padrão de
capital e a correcao inonetñria
Scm entender, o povo tein sofnido os

males desta polItica. Os reflexos atingern ii
moradia, a casa adquirida através do sistema
hahitacioflal brasileiro

para que o probleina não atingisse, em ter-
mos de calanhi(la(le, as familias dos bairn05
(IC Belo Horizonte.

1)enunciamOs ao Presidente (10 BNH a
lila qUali(la(le (las construcOes. Sugerimos que
o banco passasse a financiar diretamente os
jinóveis. Sugerirnos ainda que a Caixa ECO-
nômica Estadual, departamento de credit0
governo, socorreSse coni a sua (arteira hab-
tacional os rnilhares (le mutuârios Sujeitos a
despejo. Tudo em van. Os despejos cOntj_
nuarn. 0 Governo não toinou a menor provj
(lencia. 0 prohlenia social C cJda vez major.

0 Didrio do Tarde, do clia 13 de agosto
(10 flflO CIII curso, publicou uIIl reportagern
acerca (10 assunto. em que focaliza a falta de
fiscalizacao quando dii realizacao das ohms
(IC COflJUflt((S habitacionais

'Esldo Gaiiido as(]a.sas do Alila de Paiva

Casos conlo o (10 Burro ilas NaçOes Uni-
ilas, do Conjunto Getdlio Vargas e, agora, do
Atila de Paiva, so provarn que a politica ha
bitacinnal (10 govenrio. em Minas, vai mal
Aos mutuOnios tern cabido apenas reclarnar e
perder, mas isto é tambérn urn sintoma muito
grave (Ia inagilidade dessa polItica, cuja fun-
ran C a de senv ir exatamente a esta faixa da
populaçao. No NacOes Unidas, a onda de des-
peios estO cada vez major: no Getdlio Vargas
ninguCni rccebeu as escnituras ate hoje;
no Alibi de Paiva, as casas siinplesmente es:
tao cundo . E a culpa (IC tudo isso estO corn
os inutuarios?

No caso do Alila (le Paiva, parece mais
UITIu vez provada a incoiflpetêflCia (10 BNH
cin fiscalizar as obras que financia. Ao todo,
duas casas ja estOo irreinediaveimente per-
(lidas e pelo menos 70	 (las outras jO neces-
sitaram oil necessitando de refonmas
ui-genies. ilobento Sousa, urn dos monadores
(In conjunto, afinma que as neclamaçoes quan-
to a nia qualidade (in tnahalho nern seqUer
fnnain recehidas pelo BNH

N.-In C sO na estnutuna (Inc o conjunto
as . Tudo nas casas é deapnescnta (iclicienci 

mO qualidade. Corn uma semana tivemoS
que trocar Os trincos e dar urn jeito no piso.
Além (lisSo, toda a instalaçOo elétnica vive
dando defeito. Fica urn acOrnulo de gastos
iuito grande
Mas hO prohlemas piores A funcionOni'

pdblica Zenilda GuimarOes, por exemPlo, ja
foi avisada (Ic que sua casa pode cain a qUal
(Tuer mornento. Ela alugou a casa de urn mu-
tuário do BNH e agora não sabe o que fazer,
ponque 0 (lono (Ta casa estO exigindo que cia
faca a reforma do imóvel: Casas caind?.
comno a minha, existern dezenas por aqul.
Todo mundo JO reclarnou (10 BNH, mas aCOfl
tece que la des voltam a gente corn ameacas
e reprirnendas. Então, o jeito c reformar as
casas corn nosso (linheiro.
As (leficiencias (las casas san visive•iS cal

pisos soltos. louca de ma qualidade. pmntUra
(leficiente. instalaçOes elétricas malfeitas e
W trincos de iricrivel fragilidade. Corn
ficam mais urn	 rta vez abeas outnas areas de
(lcficiencia (IUC a polItica (10 BNH tern cm
Minas. E a mlinctoi-ia deste 6r,"50 ate agora

Nós hem sabernos, e JO live opontunjd(dCmuutas veZes (IC afirrnar desta tnibuna, (Tue
0 tOo ProPalado financjaniento do BNH, qucera, de inicio,C) sonho de mnilhOes de hnaj-
leiros, se tnansfonmou sobretudo pela cnm-rsecOn mofletOnia na Iflais cruel dcsjlusOn
cam do Bairro (las NacOes Uriidas, pninej-palrncntc, aci-edito que o Goverria(lOi- (I evetomar providCncias visando nOo apenas en-
contnar unma solucOo que evite 

0 problemnasocial. flias Priflcipalmliente pnovjdCncjas Os-calizacini-as através (in 
SCU OrgOo fmflanceirnpara sahei- Se (IC fatn estO proporcjoflan(jo

que1es habitantes a solucOo do sen proble
ma de moradjri on se estO. (lando oportuni-
dade a nutras fii-inas de se enriquecen 1
através (10 sacnificjo (IC niilhai-es de traba-lhadoi-es

COn"Iratulo-nic corn V. Exa. pela macoragern pela sua inteligêneia e pelo sellespinito pObljco mas, principal	 nbc	 for-mulo votos paia que silas PauaVras encontrern
ceo, nOo rnaiS pemante as autonidades do Es-
tado, mis pCIante n Governo Federal, a fillde que se coni-ija aquilo que ConsjderarnosSen uma dmis rnajs gras-es injusticas que ocor-rem nomnoniento cmii nosso Estado.

0 SR. J)EPUTADO SERGJO FEBRARAMuito obrjgao an f101)re Deputado Lujz Bac-Canmni pelo seu apante Alas (levo (lizei- a V.
Ex. que isto nOo ocnnre apenas em Minas

0 .Joi-	 do Brasil (10 (ha 17 publica

Jhutith 1-10 do BNFI vai 1 Justiçci

P 
Trinta e nos-e mona(loIes do Conjunto

resl(hente Médici, na Pavuna, entraraiii na
iliStiç11 coin aeOn contra a Cooperativ Hahi-
tirinnal Opel-l'ir'a -- SEHP -- e o Banco Na-

Despejo

1) Sr. Luis Rocha, di ARENA do Man-
nhiOo, (leflufl(jou a icOn (Ic (iespcjo movida
pelo I)ancn contra mu fanii1i5 residentes no
flu in MananhOo Novo, (lii SOO Luis. 0 Dc-
putado AntOnio Moracs do MDB (10 CearO,
afimninu que a politica habitacjonal dos agen-tes do BNH contradjz os propósjtos do
Presjcente Geisel e inforniou que no Geará
a COHAB cobra juros de valor superior Aspi-Opnias prestacoes nu entOo força a assina-itiii (IC teiinos (Ic desistCnci:i corn o objetivo
(IC rcvefldei- suas unucuades hahitacionais"

Isto, aliOs, Sr. Presidente e Srs. Depu-
tados, está acontecendo aqui em Belo Hori-zonte. on(le a ECONOMISA forca exatamente
a desistêncja para poder revender as casasou alugO-las

Os jornajs continuans noticjanilo a slices-
Sao (he acocs exedutjs'as dc (lespeJos Deve-
nios repetii, Sr. Presidente, que as miossas
pl(lavIas nOo forum ouvjilas Entretanto, a
inaclimplencua (In Governo nOn hO dc cliUsar--nos esmorecjrnento e esta trjbuna ha de
ser sernpre ocupaija enquanto urna famIlja
estivei- ameacada (IC despejo por quaisquer
agentes financeD-os
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Em marco, ocuparnos a tnibuna pela pli-
mcmii vez para ahondar este probicina . Vol-
tiirnositrihuna inOnieras vezes. (Juan (In ti-
vemos a oportunidade de forniular apelo vee-
mente ao Presidente da RepOblica, ao Ministno
Rangel Reis, an Pnesidente do BNH, obser-
vando rnudanças no sistemna hahitacional (lUe,
apesar (Ic ter surgido para dar solução ao
prohicina social gerado corn a falta de uni
teto, ofeneccu a efCinena opontunidade de,
conquistando a casa própnia, sonlin acalen-
tado ha anos, ve-lo transfornmar-se em pesa-
delo, quando o agente financeiro impiedoso,
Ovido (be lucro, nao sO construiu miii, como
propOe o despejo scm a menor conteinpua-
cOo.
Estivernos no Rio de Janeiro acompa-

nhando urna conmissOo de mnutuOnios (Ic di-
versos conjuntos habitacionais, quando fomos
recebidos pelo Presidente do BNH, Dr. Mau-
rIcio Schulmam. Ouviu-nos S. Exa., inclusi-
ve a afirrnaçOo quanto ' I  do
Gei'ente Regional no que tange 0 sua ajuda
na solucOo do grave problema. Os mutuarios
falararn sobre a recusa, tanto por parte da
ECONOMISA quanto por parte do Dr. Paulo
Gaetani, em recebe-los puma urn entendirnento.
0 assunto teve a cobertuna da imprensa,

e o Governador Aureivano Chaves manifes-
tou-se seflsivei, determinando ao SecretOnio
(10 Trabalho e AcOo Social que se manifes-
tas'.e acenca do caSo e tomnasse providencias

155

0 Si. Deputudo Liii; Baccarjjij	 No-
bre Deputado Sérgio Ferrari, V. Exa. tern
niarcado suas atividades no Poder Legislatjvo
pelo exarne neste plenOrio de maténias da
mais aita irnpontOncia e de suma reievância.
E hoje V. Exa., mais nina vez, volta a exa-
ininar o crônjco problema do Bairi-o (las Na-
cOes Unidas. Entendo, cnmo V. Exa., que
este problema JO. nOn Se pi-ende mais a urn
sirnplcs acerto cornercial, a simples snluç Oo
direta, rnas JO se transformou eni urn probic-
ma social dos mais profundos e que merece,
de imediato, urn eXanie e providCnejas dinnssas autonidades

I)eptitiido dci ARENA e Trés do MDB
Crjljct,m Pol/tica Hcibitcicjojiai

Brasilia Quatro deputados ti-Cs do
Mi)B e urn di ARENA criticaram a politicahahitaejonai do Governo e em particular oIlNH. 0 Sr. Jorge Ucqued, (10 MDB do Rio
(inan(ie (In Sul, assinalou que "o BNH é urnOtinSo eohradom' e urn péssirno pagador" re-femjndose especificarnente ao cnitCnjo adota-
do em rehaçao ao (lepOsitode juro5 e come-cOo mnnetOnj:( cohradns do mutuOiio

(J Dcpriin Farja LirnaH	 Sustentou (JUen JIN preeisa proce(ler a urn reexame diiaplicaçoo (los resultados di Correcao mone-
F
tOnia, Pam cv dir a cnuacrio (Ic trage(ljas emnluitns tares.

cional (Ta Habitaçao, pedindo ressarcilnento(le prejuizos corn a compra de casas que "f,-
ram COilstrujdas con) material de qua1idaeduvjdosa" tdndo Unua delas desabado

Queixamnse de que a cooperativa nOo estO
elupregando o material conveniente tendo
a terado o projeto de construcOo, iancando
mao de recursos irregulars corn vista a di-
nhlnuin gastos corn a obra. Afirrriaiiu que es-
trio apavorados corn a iifljflência (IC novoSdesabarnentos, pois rnuitas panedes estOo na-chadas dc alto a baixo.

Finalmente, afirnuarn que JO pagaram vO-nios aims de Iliensauida(ICS e que nOo sabern
ate hoje qual o saldo devedom- nern o total
jO enti-egue 0 coOperativa, pois nOo recebeni
recihos após a quitaçrio das niensaljda(ies
Como ye V. Exa., isto ocorne no Rio dcJaneiro () Jorrial do Brasil publica, tam-b6111, que urn (heputado (ii ARENA e trés

(leputados (in MDB criticam a politica habj-tic ion iii



Inais uma vez, tern a mninha plena aqu
jese

	

cia it Iese que (lefCnde	 Dc outra Pal-IC, tic-sejo assjnilar a manejra isenta corn 
que V.Exa. orienla este caso V. Exa

por	 Ifienj01Iflais de ulna Vez a .Seflsibilj(Ia(le (10 Go-
verno Estadual que tern tenta(10

	

Para o problemn	 eneontia,.solucao par a, que é local, isto e.no Estado Infelizmente, o canijnlmo aindanib foj encontrado mas "era.

0 nobre Deputa(Io SCrgio Olavo Costalernhrou-s1 dos abs excepejonais Reajinente•	 des estao 101 'Para Superb1. Os 1mnpasses queos inslrulnenfos norrnajs nibo 
consegriemim afos-tar. Mas quer-mne parecer que, Para se cCga,.

	

a ua solucibo no caso d	 h
o Bajrro dos Naoes

ulna
Unidas, nibo 

é P'ecjso reclarimar pollelo's 'ex-cepcionajs Rd o podei' de o]esapropm.j0ç0que é podet- normal .A aoiminjstl.acao pdblj-Ca, quer estadual quer municipal pode Ian-
car mibo desse poder. Se o impasse de inte-resses empresarlais de iflteresses PeSsoaisnlio permjte Ulna cOmnposjcao
girne capitalist0, corn	 com b é (10 r-

o é o fl OSS O, 0 poderpdblico flibo está desarmado; ele tern o 
podertie (lesapropnjacdo	 Pode desapropriam. aqu

	

his residCncias e atribuj1	 aos usudi'ios ficando ao grupo finanejador 
o direjto de le-vantar- o produto dessa deSapropniac

'I'll,	i'

"ergonhsa para urn Pals dernocrata, ter 
Un]ato tie excecdo

Parajj	
ao flobre DepUtado Cicero Du-Inont, pela sua forrnação 

juridjca e demo-crahica

0 SR. DEPUTADO SERGIO 
F'ERRARA —Quanrlo abordamos o assunto, tivemos o apojotie tocia a Assembléja, e nern urn so (leputado

(leiXou de sentjr que o problema estd a cxi-
gii- solucdo Na Cdmara dos 

Deputados o as-Santo foj abo
rdado pelos Deputados FederajsFdbi0 Fonseca e Ivan Cota Barbosa havendounla enlenda Para que fosse facultada ao

I3NH a posSibilj(Iade tie financiar 
diretamnenteP1'OVidCncja que, se afa

encarece(ir colstar o ifltenmmledidi.jooea,.d o banco corn possjbjlida(les (IC concol-rer no mercado de imóvejs
Nesbo oportunidade, volto aOs rneu pares	 conclamar.para urn traI)al!mo Conjunto,

prazo, urn
a fi	 (IC cjue PoSsamos ter, no maj5 Curto
realment&,	

sisterna habjtacionai tie feicdes.sociajs 0 que se estd passandofibs ]arcs anmeacarios pelo pode,dos agente5	 j0 econ61ic0
pdbljca	 finaflcpii.o5 ensejbird eaIarnjtia(le

V.	
i/tado Harok/o Lopes- 

Nobre
Xa. que o	 0 Sr. DepS('U estudo 0mph0	 Deputa1j0 Sérgio 

Ferrara, V. Exa. estd abor-
leque tie opcOes, E assimfi, Deputa(Io Corn

() (lando urn assunto de alto relevibncia social.
V. EX0. estd 

f0ZCfl(IO	 nos ensinblnilo	 f- 
Eu, corno Presidente da Cornjsso tie 

Sadd

zer, 
que podenios encoflfrar Soluçdo Paf'o 

0	 C .Açdo Social, nibo polIem'ja 
furtar me a dan

prolilemnas (to Pals, alguns dos quais, fids re- este pequeno apal
-IC

a e

conhecemos sdo graves,	

social.

iIU

	 N d o

G	 (he lemhror a V. Exa. que o

Mais UI (Ietaihe	 ostarjaV. Exa. tern (01(10(1(0
	SII.I l)eput̂ oclo i)dlton Canabrava abortion,

do problenia sen se PreOeup1s,. 
coin tie maneira brlthante	

rlmc'nto (10 produto
seqüCncias eleitorajs; se cia5 v0 (leco rrer --	 1nie.no	 o au

bruto e o awnnto (la rend, 
per

e, flecessam.ĵ(fliente (lecorrej.do -- flibo 
C PIs'o-	 Capita, qe IOU a0eni-	 , -----cupacdo (IC V. Exa,

O SR. DEPUT ADO SJRGI() 
FERjJUMuito ohrjgodo a V. Exa., 

Sr. DCPUIO IOCicero l)un(ont A palavra de V. 
Exa.scinpre urn incentivo Pam

lilt Seb, IflCsS	 °P"('sent011105apresent0	 So i050 urn esquejit10 ao Gover	 En-n0Irclanto, 0 Seis IUCSCS SC Pi05sblrorn e o
blema contjnu10 Aqul estivelnos 

('fit

so	
Ifla(-( 0).quand0 

CSIas'1010 Sendo fejios Os 
(IespejosApresenici	 JucO(s e fuj 

recehj(IO no Rio,mas Sejs 1flC; p SC PaSsarani,	 COfitj	 0jj1o despe05 AioIa acredjtamn05 na Seflsjhjhldaole (1105 aUtoridiodes para este grave 
pro-

hierna

0 Sr. I)epjitc,/0 DdIt0	 C(Jfialrauq - -Pcço lic('nç.1	 V	 Para	 tese' pequenoapart,. D
o's desejo cumprirnentar o nobre Dc-Put Cicero Dumont pela sua formacäo inridica Dc mi nha pan e d

, no foicro	 ique,-
0 nacion0j

retomada do us, rio ato (le ex('ecdo 
qua
E dc

Urna \'ergon	
0 que devernos us 1,C 

a C0flstituico a Lej, o Direito Comb 
n1uit,bern tiiss o flobre 

Deputrnlo Cicero I)umont.
c0 Se ernpreg

Que se faça a (I esapropI.iacdo das casas, masUrn

nun se
af ne CXCCcdO, por senPara

(lesprestiglo	
a Justicmo e urn vexamePara fibs,

Posso concorti
(femfloCl-010s brasileji-s. 

NdO tolero
e	

bmi. de forma bolgumas Pessoas que pensamn em usar 
0 at(

1e exeeç.00 lid 
Iflujto j tievenja dc ten said000S(5 

'1'Posjcdes transjtó1.105	 E unla

O-	 •iUl0U('5 parcjajsUCSCflVOl%jnlet d(lade, o inolicaolorc unia nacdo. Na ver-Principal tie urn pals tie-.senvolvido é o he m_estj,. se en-ten nIt c ndo 
podenios cOmrpeefl(lj.vimnc lo, quan0 

a figura hCOndi	 umana Rho terncOes dc Possuij. a su moradia, quan(l0C cbIoco. CflI plane Sdduflddnjo
V. Ex10, nobre l)eputado SCrgjoo Fenr1o_

PnC
no. ('.std (Ief('fldefl(lO realmente aqueles que
o'isa,11 

(IC Pbderes maiorc's Desejo, aintiaCongr'0 Wilor-mne ('Omit V. Exitde.	 - (1000(10 (lefCfl-

	

dc rn ncirt bnjfllante	 posichu hornadado VieoPyesidente ia A as -oeiacibo, em de-fesa dos rnoratiores oto Bajrro (las Naco1.sL njda5	 (Ess hornemn eshd Sofrendo pressOesde 
algu grupos em virtude (la sua Posiçho

em defesa da Associ1ocoIu' C tie Cardler.

pr1
(IC cOJTItJnid 0I	 E é isso que nho toleroncipoInm 01 quand0 

o indis'icluo se ]elan-ta pam'a ajuda1. a conlunidittie em represdijaa acdo (IC UI
0'OlChividade	 grupo (Tue flada faz Para a

	

Quero, iii itS uIno V('z	oarf1beniZal.Exa., porque, no realidade este assunto é agranIe Preocupacao
(lCsta Casa.	

tie tonjos n6s, Politicos

O SR. DEPUTADO SER(;Jo 
FERRABA- Mtijto 

obriga(10 nobre D('putado Hanol(lbLopes da Costa. Esse hornen1 Gerald0 
Coim_bra, reajmn(nte se sacrjfjcou 

porque foi ticpejanlo, n0 adianfanijo rnesrno a açibo do Sr.Govennadon atravCs do agente 
financejro; 0j(IdspejaoJc1 niepois tie 18 horas, infringjfl0_50
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0 Sr. DepuladO Sérgio Olavo Costa —
Nobre Deputado Sérgio Ferrara, quando V.
Exa. ocupa esta tribuna, a nossa atenço é
redobrada. V. Exa. prima em nos. brindar
selflpre corn pronunCiarnelitOs precosoS. E

V. Exa. tein-se preoCUpa(I0 particulailnente
corn este probleina que traz esta tarde, mais
uiiia vez ainda, exaustivameflte, ao nosso cc-
nhecirnento. Lembro-me de urn pronuncia-
mento de V. Exa. em que solicitava a cc-
inoçäo (10 Sr. Paulo Gactani . Lembro-me do
repercussão deste pronunciarnento (IC V. Exa.
Leinbco-me tambérn (Ic tantos PIobleinasoh-
nentes a este de agora e que V. Exa. traz a
triburia, o qual foi noticiado fartaniente pela
imprensa Veja V. Exa a frieza (Ofli que

é receijido todo este probleina. Veja V. 
Exa.

que ternos Os atos de exceção, a névoa parda
(LOS atos de excecaO neste Brasil. Sc, real-
mente, o Goverrio Federal (1U15C5SC 

(lIrmur

essa situação e solucioflar todo (she lanienta-

vel estado de coisas, poderia achar 
a solo-

çä0, porque S. Exa . tein nas niaos niniti

mais do que urn siinpieS p0(11cc das 
norinaS

institucioflaiS, (TUC paSSam pOr cima dos tn-
bunais, e estã a legislar e a executar. Se 

as

autonidades, realniente, quisesSefli (tar unia
soluçao a este problerna tao angustiante e

sério, já teriarn Para iS5O ulna solucao. 'Veja
V Exa. que tudo poderia sec solucionado.

Desejo, neste instante. render as minhos

hornenagens a palavra séria de V. Exa., ao
Sen interesse primeiro e primordial por esle
prohienia, que diz respeito as camadas me-
nUs favoreeidas pela sorte. Pode V. Exa. es-
tar certo de que, mais uma vez, está dando
sua valiosa contribuição a este assunto. Agra-
deco a oportunidade que me proporeionoU
Para dar este aparte.

0 SR. DEPUTAI)0 SER(jl() FERRABA
Agradeço a V. Exa. suas palavras de in-

centivo, que nos anirnafli a prosseguir nsta
triburta.

construcão civil inas se esqueceu do mutuá-
rio, daquele que não tern casa, que está (k..
sabnigado C que tern o direito de abrigar-se.
V. Exa., assim como o MDB, é defensor da
força do trabalho e nao (10 capital.

Parabenizo V. Exa. e me eongratulo por
sua preSeflca fiesta tribuna, a defender os pe-
c1uenoS,os hurnildes, nao as grafl(IcS empre-
sas. V Exa. está defendendO o trabaihador
brasileiro, que precisa meihorar seu status.

'sao e 0 auine.flto (10 produto interno bruto
que inostra o desenvoivinlento do hornem bra-
sileiro. Sozinho, esse aurnento näo representa
na(la. 0 Brasil, nos ditirnos tempos, cresceu
inuito, e no Governo Médici o produlo inter-
no bruto aumentoU na base (he 12% . Mas o
prOprio Presidente reconheceu clue, apesar
disso, o povo está mais pobre, não meiho-
rou o seu status. Agora o Goverrlo estâ reco-
nhecendo que isso precisa mudar. C e fleces-

sdrio clue alguém nesta Casa trate (IC pro-

blenias cOfllO estes e venha CIII defesa (10

povo, Para que o Governo atenda aos mutuá-

rioS ( resolva ('SIC probleina social

(11 SR. DE1IJTAD0 SERGIO FERRARA —
Muito obrigado, nobre Deputado Dalton Ca-
nabrava .Abor damos indmeraS vezes este
prhlema c. ell,todas as oportunidades, não
nos tern faltado o apoio de V. Exa. Para que
prossigalfios ciii nossa iota ens (lefesa dos

inutuarios

0 Si,. J)epuludo Cicero Duniofli -- Nobre
1)eputado Sérgio Ferrara, não é a primeira
vez q'-' trago 0 (lieU apoio a crItica que V.
Exa. veni fazendo d politica no eampo ha-
bitacionat e especialinente em relacao a con-
ttuta (Ia elnpreSa que Vefl(IeU as habitacöes
do Bairro (las NI(çOeS Unids

V. Exa. tein mostrado sensibilidade,
gurança nas suas criticas e, sobretudo, o que
é mnais importante, perseveraflca. Realmente,
ant problemna comb este nao se re ;olvc rapi-
olarnente, corno é desejo (Ic todos . Mas, se
não houver homens de sun conviccão e de
sua perseveranca, certarnente a soiucao dos
probleinas fica coda vez mais distante.

Discor(10, entretanto, da crItica que foi
feita, em apai-tes, (IC que os governos da
Revolucão nño tern tido sensibilidade Para
corn os probiernas soeiais. Eles a tern, mas
é que os problemas sociais, Para serem re-
solviilos, exigem uma sénie (Ic comPOnentes
que não se obtCrn a curto prazo. A criacãO
do BNH é urn exeniplo da preocupacão do
Governo da Revolucão corn problemfla alta-
mente popular. Ele foi criado Para suprir 0

(lCficit habitacioflal que, no Brasil, orca pela
ordem de um milhão de unidades por anO
l certo que no deenvO1ViflIent0 da sua p0
lItica estão ocorrendo distorcöeS, mas qUC 0

próprio Governo procura corrigir. A corre
çao monetália C urna idéia original do direito
financeiro brasileiro e que hoje mereCC.
tençao de todo o mundo. Se não tern 

tluO

urna apiicacao convefliente, o qUe se tern a
fazer C corrigir os erros. Realmente, em ce'
tos casos, está o remCdio matando o dote
Mas o caminho é este que V. Exa. esla 

Sj

guindo. Não é negar a importancla da Po1
liCo hahitaciOfla!, inas mosirar. criticar, 

IU

tiara	 SUOS (liStOI'cöUS. Assim, V.

0 Sr Deputado Ddltoii Cwmabrava -
Quero congratuiar-rne coin 	Exa., Sr. Dc-
puta(IO, pocqUe eslã sempre iia tniiha de tra-
zer Para esta Casa assuntos relativos a pro-
blemnas soeiais brasileiros. 0 resultado que
nos foi favorável nas eieiçöes ciiretas, deve-
-Se, em grande parte, ao fracasso nas solu-
çöes dos prohieinas sociais. 0 Governo do
Presidente Medici, tendo a frente do Minis-
tCrio da Fazenda o supermninistro Delfirn
Neto, proporcionou, por este Ministro, por
suas medidas financeiras, aos ricos ficarern
mais ricos e aos pobres mais pobres.
V. Exa. tern trazido a nós, insistenle-

nsente, o resUlta(lO de seus estU(IOS, de seu
trabaiho rieste sentido. Sua luta ein defea
(105 mutudrios (to Bairro Nacional ja se tra-
(liCiOflaliZOU aqui na Assembléio Legislaliva.
E eu o incentivo a continua-la. Não iinporta
se V. Exa. está perdendo no momento; urn
dia, o Governo ha de ser senSIVel a esses
pronunciamentos e terá de entender que so
resolvendo os problemas sociais C que po-
rlera pretender ganhar eleiçao. Não se ganha
eleiçao corn os ricos, e sirn corn os pobres.
Enquanto o Governo estiver tratando do pro-
blema da easa popular apenas Para ajudar
a construcão civil, nao terá condiçöes de ga-
nhor a eleiçao , Ele resoiveu o problerna do



airnejavarn Para o amlijcioso piano habjtacjo
nai do Governo Entre todos os males que
surgirarn o major é scm dilvida o Onus Se-
vero que recaj sobre quantos lograram ad-
quirir sua casa on apartarnento pela rede deagentes financeiros que agem na qualidadede prepostos do I3NH. NSo obstante as ex-pli
cacoes dos economistas oficiais, a verdade

é que nSo cessarn as queixas contra os cmi-
téijos que servem de base Para as succssjvasatualjzacoes da dlvida, na pane de capital
e na das prestacoes mensais
Urn cstudo surnárjo da siivacSo mostra

que, Para além do proverbial 
inconformismohumano scm motivaçao aparente, ha urn fun-do de procedêncja a lastrear essas lamãnjas.Os majs prejudjeados soem ser os da classe

media, exatamcnte aqucles que, em lance ou-saflo c em compreensivel iIflpulso de metho-
na social, nSo raro corncteramn o 

heroismoextremno de comprar sen imóvel em faixa deprcco urn grau acima do nivel compativelcorn Os rendjmentos Nestes casos, invaria..velmente, os compradores atravessam fase de
granites apertos e eventualmente 

ncsvalarnPara a insolvOncja, no ala desesperado de atodo dusto conservar a casa on o apartarnentoquc corn tanta luta finalmente adqujrjr
Para meihor ilustrar, teos & vista o caso

	

a ulsposlcao dessa entidade.	
ternos

 de apartamento adquirjd0 pelo pre-
dcveria haver por pane do BNH a

fixação de urn teto pam	 co dc 
Cr$ 64.500,00, sendo Cr$ 51 .600,00 soba comrceSo Il!Or1ei(.. 

a forma de	 amcnto coin dinhejro do
na de, pom exemplo, 18% no ano, que é urn	 financj

BN1J e, 0 restantc, Cr$ 12.900,00, recursos
teto 'D

ais do quc alto e suficienic, sendo sa- própm-jos empregados concomtisfatório Para o crescimento do Próprio Jo compr
	 itantemente Pc-
ador. Prazo de 8 anos, pagarnento

BNH, que assimn terá a contjnujdade de SUafinaljdade 0 nobre colega vai descu1parrn	 em 96 parcelas mensajs. 0 periodo inicial,por tornar-Ihe 0 tempo tao preejoso Ifl	 certarneflte de urn nab, foj cumprido a baseas quc-
os floSsos aplausos	 de Cr$ 865,79 por ms.é	 0 segundo perjodo

riamo5 deixar registrad	 e	
mostrou a prestacão majorada P a r a C r

nossa admiracao, dizendolhe que continue 
1.066,70; assi	 o tercejro Para Cr$ 1.l7 7

ja

mo todo o Brasil.	 '
nessa luta. Estainos corn V. Exa., assini co-	 m,

o

a firn de verificar o que podera. fazer daqui
Para a fre,nte Para atender as suas finalida-des, porquanto o BNH ate hoje tern sido urna
iiusSo muito grande, porque o comprador, ao
adquirir uma casa, estara. se expondo a urna
aveniura. Corn a famigera correcao mone-
fSria. nada se pode prever, porque a sua
alta é vertigjnosa e o cornpmador assaiam-ja(Joque ganha urn, dojs ou três salárjos minimos,
nao pode acompanhar a comrida corn a cor-
reçOo rnonctária 0 compma(Jor, a certa al-
turn, fica cnire dois carninhos: on pagar as
prestacOes, on deixar sua farnflja passar fo-
me. Foi isio o quc acontecea corn os mora-
dores do Baimro das NacOes Unidas.
V. Exa., no sen pronunciamento cora-

joso, está nesta Iota ao lado desses pobres
coitados - acho quc são mealrnente uns po-
bres coitados - iludidos, que sonhararn em
comprar urna casa pelo sistema (10 BNH.Como dissc ha. pouco, acho que o BNH dcve
fazer urna pamada, urn reestudo Para chegar
A conclusSo de que urn de seus crros maiores
foi autorjzar finanejamentos por outras con-
gêneres. Outro ermo do BNH, e acho que é
o mais grave c que todo o Inundo sabe, é o
da correcão monctãrja. 0 cornpradom' da casa,
corn a correcao monetãria trimestral, fleaquase que a. mercê da financiadora, colocan-tin q

a lei. Os apelos do Governador nao forain
levados em consi(Ieraçao pela ECONOMISA,
e Geraldo Coimbra caiu de pé, lUtafl(iO por
urna causa justa, defendendo gente huiriilde.
Toinara que sua luta, corno a nossa, não seja
(In VaO.
O procedimento da ECONOMISA não nos

surpreende. Já conheceinos a sua iiientali-
(lade. Mas o Banco Nacional da Habitação
foi criado corn o dinheiro (10 trabaihador
e (10 Pals, e não corn o (linheiro (10 agente
financeiro, que entiou fliSso para ficar multi-
rnilionãrio.
O probleina (las multinacionais preOcUI)OU

imensainente Os poderes publicos, mas us
niultimiliondrios que tornaram nas mãos as
rédeas do sisteina financeiro da habitação
não podern preocupar menos. Haveria na
criação do banco o objetivo de criar a pcssoa
juridica do agente financeiro Para ganhar di-
nheiro dos rnilhares de brasileiros que pre-
ciSarn lie teto Para se abrigar? Não 0 I3N11
foi criado Para resolver urn dos prublernas
sociais rnais graves no Brasil.

o Sr. Deputado Antonio Dias - Ji antes
de esta Assernbléia Legislativa ouvir V. Exa.,
nobre Deputado Sérgio Ferrara, pelas ofl(laS
(Ia Radio Iriconfidência C por (tiVei'SaS outras
ondas, tive a satisfacão de ouvi-lo, lá do in-
terior (10 Norte lie Minas, e verificar cornu
V Exa. era grande, alto mesmo, na comu-
nicaçSo . E 0 prazer mawr ainda ao ver
que, em outro ambiente, nurna outra etapa,
a genie escuta V. Exa., percebc a sua gran-
de sensibilidade, a sua segurança e, con-10 sa-
lientou o Dr. Cicero Durnont, a sua grande
perseverança cm trazer a esta Casa e, conse-
qiiefltelfleflte, ao Estado de Minas, assunto da
mais alta relevância social.

NSo cntrarei no mérito do problema do
Bairro (las NacOes Unidas. Alas quero dizer-
-lhe que, Deputado como V. Exa., atuante
nuin probleina de alta repercussSo corno este,
so rnerece cumprirnentos dos seus colegas.
Querernos salientar que, quando se trata de
uin bein coino este, que é 0 (la habitacSo, a
gente relembra as enciclieas papais, como a
Mater et Magistra, como a Populorurn Pro-
•qressio e, ainda mais atrOs, a DeclaraçSo dos
Direitos do Homem, onde se lê que direito a
gente tern a ciência, que direito a gente tern
A alimentaçao, que direito a gente tern a
tantas outras coisas que são importantes Para
a gente. Alas o direito major e irnprescindI-
vel que a gente tern, e as vezes chora quando
alguém nSo o tern, é o de rnorar, porque,
Para a genie suhir, Para a genie ter algurna
coisa, Para ter tranqiiilidade acirna (IC tudo,
precisa ter habitacSo.

E quando V. Exa . , nobre Deputado Sér-
gio Ferrara, traz a esta Casa urn assunto ISo
relevante como este, mostrando como se en-
contra o BNH e outros problernas relevantis-
sirnos, V. Exa. nos da. uma verdadeira aula
e nos coloca como que mais apaixonados por
este problerna (IC aita relevSncia social. Por-
que atinge de perto a valorizacSo (10 hornein,
a promocSo (Ia pessoa hurnana, é que me
sinto realmente satisfeito em ouvir V. Exa.
nesta tarfle. Sua aula é brilhanie. Continue
nela, nobre Deputado Sérgio Ferrari.
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O SR. DEPUTADO SERGIO FERRAJIA
Muito obrigado, Sr. Deputado Antonio

Dias, que corn sua inteligência, traz grandeg
incentives e muitos subsidios Para o prosse_
guiinento (10 IlIeIi (liscurso

0 Sr. Deputado Jodo Pinto Ribeiro -_
V. Exa. inc peernite urn aparte? Dc parab6n5
V. Exa., mais urna vez, pela insistência que
vein tendo quando trata (IC urn probleina dos
inais serbs que tein a nossa populaçSo, que
é o referente i't habitacSo, pariicularrnente fla
tarde (Ic hoje, em que é mnotivado a usar a
tribuna após Os acontecimentos de ontem,
quando as autoridades ferirarn Os principjos
constitucionais existentes no art. 153 (Ic nos-
sa CunsiituicSo, quc trata da licitude da as-
sociaçao Para fins licitos. Denim desta lega-
lidade, esse homnem despejado praticava a
representacSo dos niomadores (10 Bairro das
NaçSes Unidas. As autoridades que estSo li-
ga(las ao assunto c, ifluito maTs, a financeira
que pratica agiotagem, acobertada pelo Ban-
co Nacional da HabitaçSo, praticarn, é eviden-
te, urn abuso contra a Constituicão, no seu
capiiulo dos Direitos e Garantias Individuais,
que permnite que qualquer cidadSo funde uma
associaçao Para fins licitos e represente seus
associa(Ios. I'or isso mesmo, foi de urna fe-
licidade enorme V. Exa., quando trouxe a
es.sa tribuna o problerna (las irresponsabili-
(lafIes praticadas por autoridades, tendo a
frente UIfl agiota acobertado pelo BNH. Quist
neste microfone, o Deputado Sérgio Olavo
Costa, que OS atos de excecSo fossein usados
contra OS agiotas que espoliarn incautos corn-
pradores (Ic casas pelo BNH. Muitos prepa-
earn todos Os papéis corn a nmajor dificul-
(lade e, depois, quando chega a liora (Ic assi-
na-los. é IJUC descobrern conio é o negócio.
A rnaioria da populaçSo prefere morar em
urn barraco humilde a enfrentar o BNH.
Mais unia vez, incus pamabéns a V. Exa.
pelo assunto e pela oportunidade e felicidade
de traze-lo a. tribuna fla tarde de hoje

0 SR. DEPUTADO SERGIO FERRARA
-- Muito ohrigado. 1)eputado Joao Pinto Ri-
beiro, a quem aprendi a admit-ar, ao longo
(IC alguns anos (IC convlvio, por sua inteli-
gência e sua luta ciii favor dos hurnildes.

0 Sr. Deputado Neil Jabur - V. Exa.
me perroite urn aparte?

0 SR. DEPUTADO SERGIO FERRARA
Ouço corn irnenso prazer o nobre colega.

0 Sr. Deputado Neil Jabur - Estou ou-
vindo V. Exa. corn o inâximo de atencSO
e so senti nSo ter ouvido desde o inicio 0
seu pronunciarnento, mas pelo seu conteudo
e gmandeza já senti aquilo que, ha. muito
tempo, vimos pregando nas praças pablicas
V. Exa. tern razSo quando diz que o BNH
foi constituldo Para sanar urn dos problemas
sociais mais cruciantes do nosso Pals. Mast
a esta altura, após tantos anos (le haver-se
constituldo o BNH, chegarnos a triste real!:
(lade de que ele nSo conseguiu atender a
elasse mais sofrida.

Men caro Deputado Sérgio Ferrara, SC a

esla altura nada foi resolvido, o BNH deve-
via fazer uma parada Para realizar eStU

0 SR. DEPUTADO SERGIO FERRARANobre Deputado Neif Jabun, muito obi--
gado. N50 é de hoje que estamos mnostrandoao Governo Os erros e equivocos do sistenia.Hd três anos, urn editorial do Esido deMinas focaljzava o assunto, e hoje, por in-
drivel que pareca, o mesmo jornal volta no
niesrno tema. Dizia, naquela Oportunjdade:

"Casio da Moradja

ta O advento do sistema nacional de habj-cã o, corn a cniacao de Sen. 	principal,0
Inegavelmente
 B
anco Nacional da Habitacao, representou

urn passo extraordinário noprocesso de desenvolvjmento econOmico eSocial do Pals. Aceito geralmcn	 o pensa-
mento de que uma filosofja humana esta. a
Presidjr cada urna das etapas quc formam a
cadeia de medidas cp r o vidêncjas que são

m
CUmprjdas metodicarnente, no escopo ajor
a ser alcancado não serja mesmo surpresa
que, co mo ite m prioritámio, figurasse a ques-lao delicada e velha da moradja Para 0 povo,Ess princjpio se instalou e se manteve ao
11111190 de todo o tempo em que tern existi0 BNIj,	 do

Todavja, é por igual certo que distorcocs
irromperam e amcacaram o exit0 quc todos

Nao havem-ia, porém, tanta gravidade se
05 astronOmicos valores apontados dissessem
respeito unicamente ao saldo da divida, corn
suas sucessjvas corrccoes, as quais, diga-se
de passagem, ocorrern scm que o interessado
tcnha qualqucr explicaçao antes on depois.

n u.ise oe Cr- 1.421 09, e O jmc- cm vigor a partjr de julho de 1972 teráo pagamcnt0 niensal fixado no nivel de Cr$
1 .700,00. Quanto no preco do imdvei ten do
o mutuãmio pago, ate 30-05-72, Para urn 

cm-prCstjmo de Cr$ 51. 600,00, o total de Cr63. 602,00 - inclusive a Poupanca . an ci-
tada data o saldo devedor era igual a Cr$75.366,401 nada menos Na hipotese, obvia-mente inviável, de se apresentar doravanteimutãvel o valor do pagament0 mensal -Cr$ 1.700,00 faltando ainda 51 meses 

ParaSe chegap ao pmazo final conccdido, teremos
um custo global de Cr$ 150-302 00 desfechoconvenhamos, razoávei e ainda assim corn-pcnsador Para o mutuário Sendo, no entan
to, outra a realidade, dado que scrá certa 

aelevacao metódjca da prcstacao mensal, o
irnóvcl tcrminará por scm- pago em valor que
não fugira. da casa dos 600 mil cruzciros,
nurna exorbjtãncja sob o duplo aspccto de
flagrante contraste corn a valorizacao que oapartamento p0(1cm-a obter, no decorrer de
todo o prazo, c de evidente paradoxo, emface (10 custo inicial do irnóvel, o que des-
loca a transacao Para a linha dos maus ne-gócios.
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0 Sr. Depuludo Geiiésio Bernardino
)uvimos, coin atencãO, o pronunciarnento do
lustre pariarnentar, esta tarde, nesta Casa.
profundarnente lamentável que, durante urn
jronunciarnentO corn a profunclidade do que
'. Exa. vern (lesenvolvendo, não estejam
rieste plenário os 61 pariarnentares, Para que
pudCsseIflos ouvir a voz de todos des, numa
rnanifcstacao que buseasse acordar o Gover-
no do sono profunclo ciii que permanece
quanto aos problernas do BNH. Quando V.
Exa. afirmou, no ditimo trecho do seu pro-
nunciarnentO, cjue o Governo tern tornado to-
(las as prOVi(lêflciaS no senticlo de buscar
soluçoes hurnanas Para tao causticante pro-
hierna, perinita-me cliscorciar de V. Exa.,
perrnita-me o Governo a franqueza dessa afir-
mação. 0 Governo, poderoso corno tern sido
clentro cia estrutura do nosso regime, se real-
mente estivesse voltaclo Para a solução de tao
paipitante problema, já teria encontrado urns
soluçao. Bastaria (Tue o Governo tive';se real-
niente a sua vocâ ao VOlta(la Para a solução
(1(1 prol)iema, quc pertence a dc próprio.
Bastaria apenas querer, porqUe tern dc os
instrunnentos necessCrioS Para agir através do
I3Nl-I. Entendo que o Governo queira, real-
mente, a permanCncia (Jesse estado dc coisas.
Talvez porque isso ihe coflvCrn. V. Exa.
bern afirrnou que o probiema não C afeto ao
Banco Naeional da Hahitacão, que é mcca-
nismo criado pelo procesSo revolucioflãrio de
61, que nos respeitauflos, porque seu princI-
pio original foi realmente dar habitacão a
todos nós, qUe pretendernos ter nossas casas
proprias. Mas o que o Governo está pcmmi-
tin(lO são os especuladores intermediãrios,
eohrando juros altissimos atravCs dc uma
corrcçOO monetoria que estã aniquilandlo a
criatura hurnana, expiorando os parcoS re-
cursos (iaqueles que contribueni para o Fundo
de Garantia
Portanto o men aparte, muito ionge de

inserir-se no contexto (To pronunciamento de
V. Exa., tern o propOsito dc participar dessa
campanha, cuja lideraflca em Minas pertence
a V. Exa., quc se tern demonstrado urn ver-
dadeiro espadachim nesse setor, Para não
clizcr ern outros.
Permita-me, nobre Deputadlo, curnprmmefl

ta-b, para clizer que estou ao bado de V.- Exa.
nesta luta, ate agora inglória, porque nO te-
mos conseguido ainda despertar a consCiên
cia civica deste Governo, atravCs de nossas
paiavras neste parlamento e em todos os re-
cantos.

0 SR. DEPUTADO SERGIO FERRARA
Agracieco ao nobre Deputado GenCsio Ber-

nardino o valioso subsidllo que traz ao meU
discurso. V. Exa. fabou em corrccão mOne
tária. Eu tenho em mãos a Tribuna da Ifl

prensa, quc diz: "A Deputada Sandra Cav -
canti, lider (Ta 

ARENA na Assembléia LeglS
lativa do Rio (le Janeiro, insurgiu-Se cont

ra

o pedido forniulado peias entidades de cre-

0 ponto nevrálgico cia questão reside nas As nossas palavras foram 
e m vão. As

prestacöeS altaineflte COrrigi(IaS,a tempos providênciaS poe parte do Governo não sur-
certos, angustiando eada vez mais os orça- tirarn efeito algum ate agora. Enquanto isto
mentos dornesticos. Sempre C born lembrar as açöes (le (lespejo correm nos fó

rnrn	 fa
runs, as

a filosofia benfazeja que vigora no rneio dos execucoes se consua e as milias entram
favorecidOS de tais empréstirnoS, de que pou- cm clesespero.
Co importa o custo e o preco final, se a pres-
tação for acessivel, pois o futuro a Deus per-
tence. Mas a prestacaO não é aceSSivel, na (
grande rnaioria dos casos, e cada vez mais se
torna insuportâvel, corno no exemplo citado, j
valendo o cornentãrio tanto Para o tempo
que jã passoU como Para 0 praZO restante.

Evidenternente, este não é urn enfoque
técniCo que pudesse estudar as causas do
fenôrneflO, inas urna simples verificacão prC-
tica, que se lirnita a registrar as coflSequen
cias que aI estão. As recentes modificacöes
havidas nos critérios de atualizacCo dos Va-
lores, nos financiamentoS do BNH, quase on
nenhurn efeito henéfico apresentaram, em
termos (Ic alivio das aperturas mensais dos
ilevedores. Ao contrCrio, as perspectivaS são
ainda de sofrirnentos e decepçöes, ao sentir
cada urn que se dilui no tempo, como gelo
sob o sol, a sensacCo ilusória (IC que C dono
efetivo (IC sua easa, pelo rcceio atormeritador
de urn dia nCo poder pagar.

Sr. Presidente, Srs Deputados, vepin)
estes cálculos urn imOvei em oito anos tern
seu custo (IC 60 mil elevado Para 600 mu.
Reeentcmeflte a imprensa noticiou que 0 Go-
ver.flO estava preocupado coin vertiginosa
elevaçCo do preço dos imóveis. Afinal, quern
C o respoflSáVel pela elevação (le todos os
precos e de toclos os custos em nosso Pals,
senCo o Governo? 0 Governo C o responsã-
vel, e o povo é o eterno sofredor. Quem pre-
eisa de urn teto para abrigar-se coin ía-
milia e deseja legar-ihe urn patrimCnio, tern
diante (le si as oferendas (10 BNH e, atrás
delas, as garras aduncas dos agentes finan-
ceiros, que so 0 Governo nCo enxergou ainda
ser urn entrave ao scu propósito de resolver
0 prol)lerna cia casa própria.

A Caixa Econôrnica Estadual C tainbCm
urn agcnte financeiro, e quando sugerimo
que cia negociaSSe coin ECONOMISA, a firn
de evitar que os mutuOrios dos diversos hair-
ros (Ia Capital se livrassern do despejo, a
Caixa recuou. Claro, pois lobo nOo conic lobo.

0 probierna social a que o Governador
Sc rnostroU scnsiVel, pelo que tern proiflOVi(lO
encontros e entrevistaS do SecretOrio do Tra-
baiho e AcOo Social, ficou e pernianece seni
solução. CornpreendeflloS quc governor nOo
e so abrir estradas, mas essencialmente ga-
rantir a paz social. NOo pode estar cm Paz
quell estC aciona(Io na justiça C na imiflêfl-
cia de ser jogado na rua. Já assistimos a
eenas degraciantes, quando ate a policia foi
convocada Para ajudar a desalojar familias
nos bairros de Sahara. Quando protestarnos,
vierarn dizer-nos que invasores C que esta-
yarn sendo despejadoS. Não. NOo são inva-
sores os despejadoS. São os compradores le-
gais que foram lograilos nurn •negócio que su-
punham ser a realizacão de urn sonho. Algu-
ma casa que esteja ocupacla Poe invasor e
porqUe foi abancionacia pelo dono, on pelo
promitente-cornprador.

(lito imobiliárjo e poupança, no sentido
que o Governo autorizc o desconto cm foil'
de pagamento das parcelas devidas pelos rnn
tuários da casa própria, sob a alegacao d
que assim dirninuiria o nOmero de inadin
plCncia. A prirneira prcsidenta do Banco N
cional de Habitaçao afirmou que o motiv
real Para a lamentãvcl situação de injihare
de rnutuários do Sistema de Hahitacao, qu
estão coi n pagamentos atrasados, na
decorre da falta dc carátei dos mesrnos 01
dc dispiicêneia na organizaçao dos pagamen
tos. Aquelas fannIlias estão niesmo sufocacla
pelo crescirnento excessivo clas prestacoes. (
sistema de juros e correcão do saido devedcnr
adotado a partir de 1967, tornou impossive
o sistema. A Deputada arenhsta responsabjlj
zou as prOprias entidades de financharnentc
pela atual situação, afirmando serem elas qui
induzern Os cornpradores a superestjmar a
suas rendas farnuliares, dc maneira a que
possam preencher Os requisitos do BNH. Pot
finn, apelou aos diversos ministros Para quc
não atenclarn a pretensão dos vendedores de
irnOveis

0 Sr. Deputado Geizésio Bernardino -
A noticia que V. Exa. nos traz, nobre Depu-
taclo Sérgio Ferrara, atrayés (Ta irnprensa do
Estado do Rio de Janeiro, sobre a Deputada
Sandra Cavalcantj, Poe sinai a prirneira pre-
sidenta do Borneo Nacional da Habitacoo, no;
conciarna a transmltjr a essa ilustre paria-
mentar, principalmente Poe pertenccr a AlA-
anca Renovadora Nacional, Os flossos cum-
prirnentos, pala que o excmplo (Ta prirneirn
presidenta (10 Banco Nacional da Habitacao
possa cOntarnjnar o espirito dos dernais par-
lamentares da ARENA, nesta Casa, no senti-
do dc que cornparecam a este plenário Para
levantar o brado, Para que as nossas criticas
possam see ouvi(las pelo Sr. Presidente da
RepOblica e pelos organismo5 responsávejs
pelo proccsso de habitacao no Pals. Que os
flossos coicgas icvantem 

COflOSCO o brado, o
grito de alerta, porque assim, nesse movi-mento de pressão desse movjmento de cons-ciCncja civica, qucm sabe, quanto mais alto
o grito, quanto mais alto o brado, mais facil-
mente os responsávejs Poe este problema se-rão, reammente despertados

Quero, neste aparte, concjtar Os ilustres
parlamentares da ARENA - excecão do Pre-
sidente e dos Deputados Ant6nj0 Dias e Ci-
cero Dumont, que sempre permanecem nestepienário, ouvindo e apresentando subsjdjosaos problemas de mais profunda dimensãoa participac0 no sentido de que possa-
os criticar, em alto nIvel, o Governo, por-
que entendo on entendemos que a ARENA
e o MDB estão neste parlamento, o MDB não
so Para criticar, mas tambCm Para votar
aplausos As medlidas apresentadas cm bene-ficio da Coletividade; e a ARENA nao sO pa-
ra apoiar o Governo, não so Para aprovar
Os abs do Governo, mas também Para apre-
Sentar a cste Governo as suas crIticas no mo-
mento em que realmente dc precisa mostraro eaminho 'erto Para que possa prest	 bnefij05 ao povo.	 ar e-

A Dcputada Sandra Cavaicanti, portanto,
OSnoss0scumprjmentos e os flossos votos deque Os pariamenbares cia ARENA de Minas

)	 A correcao no sistema financejro de ha-
bitacão ja não adinite qualqucr retardamento.j 0 setor está doente, apresenta improprjeda-
dies gritantes, tanto que, quase todos os dias,
o Ministro do Interior, o Presidente do Ban-
co Nacional de Habitaçao, os agentes finan-
ceiros, além dos mutuários, dliVUlgam na Tm-
prensa suas criticas e sugestOcs. Mas, conno
no casa onde falta pão todos gritarn e nm-
guém tern razão, o problema continua scm-
pre na estaca zero.

Uma coisa é certa: a criacão do BNH,
obra do prilneiro governo revolucionãiho che-
fiado pelo Presidente Castelo Branco, signi-
flea urn passo acliante na politica de demo-
cratizacao do proprjedade Ninguém cluvida
que o conceito dc dciiiocraeia traz iinphcita
a distribuicao de oportunjdades E por isso
que se faz a dlissociacão correta entre demo-
cracia c totalitarisino, tanto da esquerda, co-
1110 da dircita. Inspirado pelos ideais de so-
lidarismo, o Presidente Castelo Branco yen-
ficou que de nada adiantaria fazer uma re-voluçao, se näo iniciasse, de qua1quei ma-
neira, urn processo de correcao social. E foi
assmm que surgiu o BNH, coin finaliclade
precipua de possibjiltar aos assalariados a
aqumsjçao da casa própria.

Passados dez anos, entretanto, concluju-
-Se quc o sistcma não cstá funcionando bern,
em face das distorçoes existentes. A politica
hahitacionai serve a maraviiha Para altos ne-gócios, mas não atende a sua finalidade prin-cipal, que e dar casa aos trabaihadores de
baixa renda. Ora, todos sabem que a maio-
na esinagadora da força nacional de traba-
iho - que anda por volta de 33 milhOcs de
Pessoas - percebe saiários irnisórios, entre
urn c doTs salários mlnjmos. Evidcnciase,desse jeito, a impraticabilidade do sistcnia.
Como destacar a media de 30 por ccnto da
rencla familiar do operário Para o pagamentocia prcstaçao mensal, cstourada por urn vio-
lento corretivo monetário, scmpre nas fluvcns,
em face da cspiral iflfiacionánia?

Ao mesmo tempo, nao se pode mais ad-
mitir, scm reação do poder pdbllco, a explo-
racao imobiliarja, notadamente nas regiOcs
metropolitanas 0 Brasil é grande demajs
Para se reduzir a esse paraIso dc mcrcantj-
ilstas do asfalto. Ainda ha poucos dias, cm
encontro no Sindicato dos Jornalistas Pro-
fissionais, urn dos mais famosos comunica
dores do século, o professor Abraham Mol-
les, se niostrava prlocupado co

i
n probie-ma da ocupação dos espaços vazios no Bra-

sil, quc, segundo dc, se faz de forma intel-
ranlentc alienada. Justificava, então, quc na
Europa se poderá admitir a ocorrêncja dc
scmejhante problerna, rnas não aqul, urn pals
de vasticião continental, quc não devc crescer

U,

+

Gerais sigam este exempbo e venhani somar-
-se a nos, Para que possan'los chegar ao ãpice
dos nossos desejos em formacao.

0 SR. DEPUTADO SERGIO FERRARA
Muito obrigado, nobre Deputado GenCsio

Bernardino, rnais uma vez. Continuo lendo o
editorial do Estado de Minus, de 17 de Se-tembro:

"Correcão Inadidvel
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azeuulue 110 COlaci(O, mas corn arnor S terra
em que nascernos, cujo povo precisa ser feliz
para senti-la mais, em toda a majestade, as
belezas que encerra, a liberdade que sua ban-
deira proclama e a ordem e o progresso que
sãO o seu (leStiflo.

solicjtaçSo do Sr. Deputado João Bello, pe-
dindo parecer oral, encontrava guarida na
dccisSo

O SR. DEPUTADO JORGE ORLANDO
CARONE -- A Presjdêneja pode explicar potqué?

sO verticalmente. JS se sabe que o Presidente
Ernesto Geisel -- que caracteriza scu Governo
por urn renovado conteOdo social - estS
alarmado corn o alto preco dos lotes urba-
nos. E é este, precisarnente, o problema
major: corno Oar casa ao operSrio de salSrio
minirno, se qualquer lote, em vila distante,
custa dez mil cruzeiros? E de que vale cons-
truir o barraco em vila distante, Se o ope-
rSrio terS de tornar pelo menos duas condu-
cOes Para chegar ao local de trabaiho?

Todos falain, ninguérn se entende. Alas
tudo indica que, futuramente, o Governo Fe-
deral serS obrigado a fazer uso de seus p0-
deres discricionarios, a firn de diluir a cx-
ploraçOo na area urbana das regiOes metro-
politanas. Que o problema estS intranqüili-
zando, nOo ha a menor dOvida. Ai.nda ante-
ontem, no PalScio do Planalto, anunciou-SC
que Sc examina a possibilidade de reducSo
da corl'ecSo monetSria incidente sobre rnu-
tuSrios de baixa renda, crn ate 50 por cento.
Tal medida terS por ohjctivo amenizar a s-
tuaçOo (le 75 mil familias no Rio, São Paulo
e Minas Gerais (Bela Horizonte), que cstSo
serido dcspeiadas judicialmente, em face de
1150 conseguirem ewuprir suas ohrigacöeS
contratUaiS.

Seja como for, medidas paliativas e Ca-
suIsticas nOo são as mais indicadas Para SO-
lucionar esse problema. Ha que tentar uma
fórniula hcróica. Se jâ se conseguiu, em dez
anos, construir cerca de 1 milhOo e 200 mil
residencias, após a criação do BNH, C pre-
ciso fazer urna reavaliação do prograrna e
partir Para soluçOes mais humanas e demo-
craticas. Para isto, n5o se deve esperar ape-
nas a parte (10 Governo. E preciso reunir
todas as forças (Ia comunidade e estudar as
propostas mais viSveis. NSo é possivel ad-
mitir quc uma casa popular, dc quarto, sala,
copa, cozinha e banheiro, custe ao usuário
quatro ou cinco vczes 0 valor de urn auto-
mOvel, quc paga royalties ao exterior e vein
de complicados e sofisticados processos in-
dustrials. Casa, ao que se sabe, se constrói
principalmerite corn harro, pedra, madeira.
Por que não tentar a imaginacibo criadora
dos arquitetos e urbanistas farnosos? Eles
poileriam ajudar na husca de solucOes. E o
Governo faria a sua parte, iniciando-se, pela
base - a base fisica do liberdade, que é a
casa própria - a tao projetada redistrihul-
çSo (las rendas. Mais ainda: se entrar duro
ncssc setor da casa própria, o quarto go-
verno revolucioflSrio terS implernentado a
mais sadia, a mais duradoura, a mais demo-
crática distensSo social."

Temos ainda em mSos urn recorte do
Estado de Minas de malo de 73, que vamos
icr, a fim de que a Casa faca urn juizo da
situacSo. Eu lamento que o plenSrio esteja
vazio e que principalmente a lideranca da
ARENA, partido que 05 sustentacSo ao Go-
verno, esteja ausente numa hora em que o
Exmo. Sr. Presidente da ReptIblica convida
os politicos a ajudS-lo a solucionar os proble-
mas graves que estão exigindo soluco.

\Tejainos o assunto relativo ao salSrio ml-
ninlo.

3ULUIL0 IVI LILLIII(J

Eiii abril de 1971 - ha, portanto, urn
ano c oito meses - o Departarnento Inter-
sindical de Estatistica e Estudos Sociais fez
urn estudo sobre o salSrio minirno. Usou da-
dos (Ia FundaçSo Getdlio Vargas e do IBGE.
0 salSrio, na Cpoca (Rio e SAO Paulo), era
(le Cr$ 187,20. E rnostrava que esse salSrio
estava corn seu poder aquisitivo (poder de
compra) reduzido de 63,4% ern relacão ao
salSrio rninim() vigente em janeiro (Ic 1959.
E dizia 0 estU(10: "Para inanter o mesrno po-
(icr aquisitivo que tinha nesse ano, o salário
minima hoje (abril (Ic 1971) teria que ser
de Cr 323,86. Entretanto, admitindo que
tivesse atingido esse valor, ainda scria insu-
ficiente, pois, segundo o mesmo estuclo, Para
urn trabaihador casado, corn dois fiihos me-
nores, o sal5rio rninirno deveria ser, ern feve-
reiro (Ic 71, (Ic Cr$ 750,33. Isto, ens fevereiro
de 1971, ha quase (lois anos. E agora?"

E hoje? PerguntalnOs nós. Dc quantos
cruzeirOs inensaiS preciSa urn pai (IC farnilia
Para sobreviver? 0 salSrio perde o poder
aquisitivo, eleva-se a prestacibo da casa e al-
guCrn ganha dinhciro nisso. Quem C esse al-
guém? 0 agentc financeiro, sombra sinistra que
esiS ofuscando a brilhante iniciativa do
Governo. o Banco Nacional (Ta Hahitacão.

Quando virnos falar jisto, teinos o pro-
posito de servir ao Governo, ao nosso Pais
e aos nossos concidadãos. Somos como a
(br, que é o sinal (IC alerta no corpo hu-
mano, quando urn mi1 o ataca. Neste pro-
hiema, o mal quc estã sninando a saibde do
Governo e pondo de lado os rernCdios Para
(lehelar urna grave docnça social - carência
do casa prOpria -- é o interrnediario, que a
encarece. Se o BNH passar a financiar dire-
tamente, a situacSo vai mudar. Em lugar de
o hanco emprestar ao agente financeiro Para
este cinprestar ao comprador, 0 comprador
tornaria diretamente ao banco o (linheiro ne-
cessSrio S compra de sua casa. Ai os juros
seriarn menoreS. E esta a sugestSo que temos
feito seguidamente, durante Os nossos pro-
nunciamentos nesta Casa.
Somos empenhados cm colahorar corn o

Governo c, se dc nos ouvir, nao serS a nos
que 0 pOVO ficarS devendo, mas ao próprio
Governo que solucionou urn crucial problema.
Tambérn nós iremos hater Palmas ao Gover-
no, porque entendemos que morar é tao ne-
cessSrio quanto alimentar. A casa é ø abrigo
invioiSvei do ci(Ia000, é o quc reza a Cons-
IituiçSo do RepOblica. Este abrigo, porem,
estS sendo violado pelo poder econômicO dos
que, tendo abrigo em seus paiacetes, abram
no rua Os que rnorarn pobremente numa hu-
milde casa de urn bairro distante.
Renovamos desta tribuna urn apelo vee-

mente ao Sr. Governador Aureliano Chaves,
homern da confianca do Exmo. Sr. Presi-
dente da RepOblica e a quem pode enviar,
corn sua autoridade, a nossa sugestãO, que
repetimos: o BNH financiarS diretamente a
caSa própria.

Temos a consciência e a alma cheias de
vontade de 5ervir ao povo. Quando chama
mos a atenciio do Governo Para os problem
que afligern a sociedade, nSo o fazeiflos corn

1 1 1) 

So SC deferirSo tais pedidos quan-
do a provi(lCncja solicitada, por sua intrIn-
seea urgCncja, a juízo da Presidêneia, tiver
de ser u1timaji em prazo inferior 00 do quedispOem as comjssOes Para emitir parecer
sobre requel.jmentos

3 - 0 parecer oral deverá rcstringjrse
as flormas estipulaclas Para parecer escrito,
contjdas no art. 136 do Regimento Interno.

4 - Proferjj0 0 parecer, 0 rcqucrir0SCFC inclujdo no ordern do dia da reunjibo
Seguifl 

(Decjs5o Normatjva da Presidêncja,de i.9 de novembro (Ic 1973) ."

Assjin sendo, a Prcsjdêncja cntendeu,naquela oportunjdade que a solicitacSo do
Sr. Deputado nSo encontrava guarida na de-
CiSCo normativa da Presjdêncja Desta vez,
flo entanto, a PresiclCncia corssicjerou que a

O SR. DEPUTADO JOAO BELLO - Sr.
Presidente, quero, nestc instante, dizer ao Sr.
I)eputado Jorge Orlando Caronc, que é da
Zona cia Mata c tern prOprjedades no regiibo,
embora resida nesta Capital, quc S. Exa.
observe a situacSo aflitiva dos agricuItor5
daquela regiSo. Se S. Exa. atentar Para o
caso, ConcordarS corn a urgência do requcrj-
menlo, porque a rnedida deve ser da major
urgêncja possivel. 0 milho está Para set
transportado dos armazéns do MinjstCrio do
Agricultura Para São Paulo, que tern pocler
aquisitivo c tern força muito grande. Sc estercquerjmen0 chegar ao conhecimento do Mi-nistério da Agrjcultur0 depois que o milho
liver sido transportajo Para São Paulo, nossaagricuitn(( serS prejudjcacia . Aquela região,
inclusive pocle ficar liquidada. Portanto, 

0
rcquerjrn0 deve set urgente, a fim de que
possa chegar a tempo Ss mSos do Sr. Minis-
tro cia Agricultura.

O SR. PRESIDENTE - N50 ha questSo
le ordem a ser resolvida

O SR. DEPUTADO HAROLDO LOPES -
Sr. Prcsidcnte cntrej corn requerimen0 hoje
soIIcitan(bo S Casa enviasse uma indicacao a
S. Exa., o Sr. Governador do Estado, e ao
CIP, Para que seja dctermjnada uma medida
reguIamentan0 a cobranca (be taxas nos es-
tacionarnentos particubares. 0 Prcfejto de
Belo Horizonte c o DETRAN, numa medida
que considero salutar, determjnou a proibi-
cSo de cstacionamento de veiculos no centro
cia cidade. Corn isto, está havendo major
fluxo de automOvcjs Para a periferia e Para
Os estacionamentos particulaj'es. Alas a omis-
são cia Prefeitura, no quc diz respeito S regu-
larncntacao nSo pode ser aceita. Finalmente,
trata-se (Ic urn comCrcio, oncle nao ha a me-

Derwrninaçao de Escola Estadual

0 SR. DEPUTADO SERGIO FERRARA
Estou (Ic pleno acordo corn o projeto do

nobre Deputado Luiz Baccarjni. Realmenfe
o Prefeito Rubern Costa Lima muito fez em
favor de Nova Lima. Falecendo ainda no
meio do seu rnandato, deixou marcada a sua
administracSo corn grandes obras, c nada
mais justo do que 0 projeto do Deputado
Baccarini, que dá a denominacao de Escola
Estadual Prefeito Rubern da Costa Limo S
Escola Estadual do Bairro dos Cristais, de
Nova Lima. EstS de parabéns o Deputado
Luiz Baccarini, fazendo justiça a urn homem
que sernprc trahalhou corn cntusiasrno, amor
e (Ievocao em favor da cidade (ic Nova Limo.

Questôes de Ordem

0 SR. DEPUTADO JORGE ORLANDO
CARONE - (Suscita questSo de ordem, que
uieixa (IC ser publicada por nSo ter sido de-
voivida pelo orador.)

O SR. PRESII)ENTE (DEPUTADO FER-
NANDO JUNQUEIRA) --A PresidCncia, res-
pondendo a quest,-to de ordem do Sr. Depu-
tado Jorge Orlando Carorse, esciarece ao no-
bre Deputado que existe urna decisSo norma-
tjya (Ia PresjdCneia datada (Ic 22 de aljril de
1975, que (liz, no Seu item II:

O SR. PRESIDENTE - A decisSo da
Mesa é conelusjva

O SR. DEPUTADO JORGE ORLANDO
CARONE - Eu achava que toda resposta de-
veria ter urn "porquC"; a conclusão, também.
SO espero quc a próxilrIa decisSo da Mesa
seja mais ampla, nSo apenas rcstrjta S ban-
cada arcnista nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE - NSo ha questao
Oc ordeni a resolver.
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PRESIDENCIA DOS SRS. DEPUTADOS JOAO
FERRAZ E NILSON GONTIJO vias sob sua Jurismiicão o sisteriia de comu.

nicaçSo visamido noticjam. corn rapiilez aciden
CDIII VItliflas

nor fiscalização. Os proprietários não tern
nenhurna responsabilidade e ehegam mesmo
a escrever nos tIquetes que não são respon-
sáveis por danos on furtos quc, porventura,
ocorram nesses estacionamentos. Por outro
lado, aumentam, como bern entendem, as ta-
xas cobradas aos donos de veiculos.

Acredito que essa matéria seja impor-
tante, pois a falta de urn instrurnento para
suportar os reflexos da medida gerou urn
problema muito sério para os proprietãrios
de veiculos. Na realidade, existern alguns es-
tacionamentos resPOflSáVeiS, mas a rnaioria
deles nenhuma responsabilidade tern: nern
mesmo são obrigados a pagar, no caso de al-
gum incêndio que ocasione danos aos velculos
estacionados.

Como se trata de estabelecimento corner-
cial, deve responder, perante a Justica, pelos
objetos que ficain sob sua guarda. Por esta
razão, peco a V. Exa. que autorize parecer
oral, a tim de que este requerimento seja
enviado ao CIP, no sentido de se tomarem
as providências necessárias.

0 SR. PRESIDENTE (Deputado Fernan-
do Junqueira) - A Presidência inforina ao
nobre Deputado que determinará a sua asses-
soria seja o requerimento entregue, a urn de
quc sua decisão Sc ycrifique ainda nesta tar-
(le
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INARIA, AS 14 HORAS DE 18 DE SETEMBRO
DE 1975

Comparecjmen0

João Ferraz - Fernando Junqueira
Wilson Tanure - - Lücjo de Souza Cruz -_
Said Arges	 Jünia Maii,e - Pedro (iustin
- Amlicar Padovani - Artur Fagundes
ntônio Dias - Carlos Eloy - Carlos Lemos
Christovam Chiaradja	 Cicero Dumont

- Gyro 1\Iaciel - Dltori Canabrava Del-
firn Ribeiro -- DCnio Moreira - l)orningos
Lanna - Elmo Braz - Emilio Gallo -- Erni-
ho Haddad - Euclides Cintra - Euripedes
Graide	 Fáhio Vasconceilos	 Ferraz Cal-

	

dos - Genésio Bernardino -- Gornes Moreira	 A Assern1j110 Lcgis1at0 do Estado de- Haroicto Lopes	 Humberto de Almeida Minas Gerais decreta.
- Jesus Trindade - João Bello	 JoãoMarques	 JoSo Navarro	 JoSo Pinto Hi-	

Art. 1.0	
Aos delegado5 dc carreira aposentados e aos oficiajs da Policja Militar,Caroneheiro -- Jorge Orlando	 José Bo- (Ia reserva on reformados, designacJ0 paranifacio Filho - Jose, Laviola - Jose. Hono. rio o exe(0 da funcão transjtória de Delegado,	.

Baccarini - Mendes Barros Especial de Policla em delegac5 do interior
Milton S

Jose Santana	 kemil Rumaira	
L uiz (Jo Estado,	

termos dos respectivos regu--	 alles	 nos
Jamentos, será concedida urna vantagem Pc-

Morvan Acaya	 - Narcéljo Mencies - 
cunjál.ia a tituio (he ifl(JenizacSo die despesa,Neil Jabur - Nilson Gontijo - Nunes Coe- eni valor 

correspondente aDs (has em que
lho - Pedro Narcjso	 Ronald0 Caned0 -- - cxcrcel.eni a referida funcsoSebastjão Nascimento - Sérgio Ferrara

	
Ai-t. 2."__	 (jFica o PO(.1 Executivo auto-

Sérgio Olavo Costa - TelCmaco Pompei	
riza(J() a fixar o valor d
refer e (I arEi	 a vantagem a que se

Vicente Guabjroba	
g anterior 	a baixar a regula.

(Iesta lei
'liCn laço quc Se fizei- nceessärja a execuc5

Art. 3." - As despesas decorrentes da
apIicaçS() (lesta lei correrSo a conta 

dc do-tacOes wcamental.ias pr6pria5 da Secretariadc Estado (Ia Segurança Páblic0

Ail. 4. Esta lei entra em vigor nadata de SUO l)Ublicaçao, revogadas as dispo-Siçöes em Contrárjo

i)ado no PaJãcjo d0 Liberdade, aos...

1HOJETO DE LEI N. 222/75

I)eciara (IC Utiljdacje publica 0 LarF'ahi0o (Ic Cristo - LFC, corn sede nesta
Capital.

A Assembléja Lcgislatjv0 (10 Estado deMinas Gerais decreta:

Matéria Aprovada

REQUERIMENTO

1)o Sr. Deputado Dorningos Lanna, pe-
dindo seja constitulda urna cornissão parla.
inentar de inquérito, composta de Chico
ineinbros, para estudar e equacionar o prO.
blerna da eana-de-acdcar.

Nomeacão de Comissào

A Mesa norneia, para representar a Casa
no (ha 19, na comemoracão de mais urn anh
versário da ernancipação poiltica e adminjs.
trativa de Oliveira, a requerimento do Sr.
Deputado Emilio Haddad, comissão composta
dos Srs. Deputados: Gerardo Renault, Chris.
tovain Chiaradia e Morvan Acayaba, pela
ARENA; Emilio Flacldad e Wilton Canabrava,
pelo MDB.

Registro de Presenca

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO FER-
NANDO JUNQUEIHA)	 A Presidência tern
o prazer de assinalar a presenca, neste pie-
nãrio, do Sr. Deputado Federal Ivan Cota
I> a rho s a

'p

Proposjç

PHOJETO DE LEI N.° 221/75

(encajllinhiado pela Mensagem 
Governarnentai82, que fixa em 30 dias o prazo de

apreciacao)

Autoriza o Poller Executivo a fixarvantagern pecuniárja para delegado es-peciais dc PolIej
ieee.	 a, no forma que estabe_

Expediente

OFICIOS

Do Sr. José Fernandes Filho, Secretájjo
de Estado do Educacao, esciarecendo, ematendiiiiento ao Requerjrne 0 n.9 247, do Sr.
Deputailo i\Iendes Barros, que todas as alte-
racôes salariais dos cargos e funçoes do Es-
Iacio serão objeto de estudo do Conseiho de
Po
litica dc Pessoal e que estará atento a
Slttlaç50 funejonal (10 rnagisterjo principal
mnente quanto a melhioiia salarial da classe;

do Sr Ademnar Rjbejm-o cia Silva, Diretor-
-Gerai do DNER, em atendjmento ao Reque-rimento n.9 182, do Sr. Deputado Dalton Ca-flabrava informando que ja existe nas rodo-
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Entre os cegos, existem aqueles que nSc
vêem e os quc nSo querem ver. Estes üiti.
mos tern corno causa de sua cegueira moti-
vOS vários e, como justifjcativa dela, motivonenhum. N5o podemn justifjcar sun falta de
oihos, mesmo ponque as razöes que alegas-
scm mais os condcnaijan perante os olhos
da razSo e da justica.

0 caso de ceguejra que ihes trago agora
e o do Sr. Jose Ramos Goines, I'refejto de
Neves. Se fosse de nascença que não visse,
nSo teria chegado a 5cr prefeito, que Neves
não é terra de cegos. Mas creio que the Jo-
gararn arela nos oihos, e dc deu em afirmar
que as dragas da IRCOL e Santa Marta não
poluern quando tiram a Inesma. Conforine
explicou o Sr. José Ramos Gornes, não é da
competência da Prefejiura controlar a po-
luicão das Aguas. Isto naturairnente nSo irn-
plica que nSo seja da competêflcja de quern
a ocupa zelar para que nSo se turve a situa-
ção das empresas poluidoras, declarando a
jinprensa que as dragas não polueni quando
tirarn areia. AIéni disto, é da cornpetêncja
(to Sr. José Ramos Gomes identifjcar polui-
cão corn poluiçSo por produtos quimjcos,
pelo mdnos par, numa aiquimia de pala-
vras, tentar dernonstrai que o ribeirSo Areias
nSo é poluido. Quem sabe seja alquirnjsta o
Prefeito de Neves e saiba transformar areia
em ouro, pnincipalniente a que talvez

 ] h ejogararn nos olhos. -Alas dados tecnjco
S iijtram que as Aguas de que falamos sofrem ate

mesmo as seguinte5 alteracoes: cor, de 1500para 100,00; turbidez, de 54,00 para 170,00;resfduo por inhligrarna de 94,80 Para 489,'00.residuo em suspensäo por miligrama de 10,80
para 190,40 e ate 208,80.

Mas isto nSo é tudo, Sr. Presjciente Isto
nibo é tudo, Srs. I)eputacios Cabe agora per-
guntar por que as dragas continuarn poiujn-
do. Corn base nos documentos que tenho em
mãos, facamos urn hist6ric0 da questão:
A 4 de juiho de 1975 o Djretor do 3a

Distrito do Departamento Nacjonai de Pro-
duçäo Mineral, Dr. Silvio Baeta Neves, ofi-
cia ao Coronel Amando Amaral, Supeninten
dente do Departamento Regional da Polieja d
Federal em Minas Gerais, fibs segujnt5 ter-mos:

Art. 1. - Fica declarado de utilidade
püblica o Lar Fabiano de Cristo LFC,
corn sede nesta Capital.

Art. 2.	 Revogain-se as disposiçoes
em contrário.

Art. 39	 Esta lei entrará em vigor na
data de sua pubiicacão.

Sala das ReuniOes, 12 de setembro de
1975.

Jánia Manse Ferraz Caldas - Mendes
Burros - Sergio Olavo Costa - Neil Jabur
- Emilio Haddad.

Justificacdo - Tomamos a iniciativa de
apresentar o presente projeto por reconhecer
o elevado propósito de amparo social do Lar
Fabiano de Cristo. A filosofia de acSo ou
base de funcionamento da entidade busca,
principalmente, oferecer a crianca aquilo que
cia realmente necessita, considerando seus
interesses de pessoa humana, dignificada pela
luta para alcançar sua completa integracSo
na sociedade.
Além do amparo a crianca, o LFC ole-

rece o scu desprendido apoio também us pes-
soas idosas necessitadas, corn assistência ge-
rontolOgica, inteiraiTlente gratuita, em estabe-
lecimentos próprios ou de terceiros, mcdi-
ante convênio.

Ji'iniu .11arise

REQUERIMENTOS

N.° 564, do Sr. Deputado Ferraz Caldas,
formulando apelo no sentido da nomeaçSo de
delegado de carreira para o MunicIpio de
Aiuruoca;

n.° 565, do Sr. Deputado Emilio Haddad,
pedindo seja formulado veemente apelo ao
Sr. Governador do Estado no sentido de de-
terminar imediatas providências para o en-
quadramento e aumento de vencimentos dos
integrantes do quadro de pessoal que presta
serviços na l.a instância;

n.9 566, do Sr. Deputado Haroldo Lopes,
solicitando seja determinado, de imediato, o
pagamento dos funcionários incluIdos no Qua-
dro Perrnanente do Estado, independente-
mente do término da contagem de pontos
que Se fará para enquadrá-los nos vários nI-
veis de carreira;

567, do Sr. Deputado Mendes Barros,
solicitando providências ao Sr. Secretário da
SaUde para assinatura de urn convênio corn
a Prefeitura Municipal de Governador Vala-
dares, para que, somado ao credenciarnento
pelo INPS e FUNRURAL, possa funcionar o
Hospital Regional daquela cidade;

n.9 568, do Sr. Deputado Sérgio Olavo
Costa, solicitando providências no sentido de
sanar deficiências dos serviços de taxi na
Capital;

do Sr. Deputado Pedro Gustin, pedindo
a constituiçSo de urna comissão especial para
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estudar e debater o anteprojeto da nova lei
das sociedades anônimas, recolhendo eleme
tos e subsidios que informarão urn documento
final, contendo sugestoes sobre a matéria a
ser encarninhado ao Ministro Mario Simon_
sen, da Fazenda;

do Sr. Deputado Arnilcar Padovani, so-
licitando voto de congratulaçöes corn a re-
vista juiz-forana 0 Lince, por sua nova
fase de expansSo, incrernentando o progress0
e desenvolvirnento de Juiz de Fora e de toda
a Zona da Mata;

do Sr. Deputado Mendes Barros, pedin.
rio voto de congratulaçOes corn os Srs. Drs.
Marco Aurélio Alvez Vaz de Melo e Otacjlio
Ferreira da Costa, pelo fabuloso trabalho cia.
horado corn o tItulo 0 Menor Anti-Social e
Cultura da Violéncia;

do Sr. Deputado Gomes Moreira, pedin.
do voto de pesar pelo falecimento do Sr.
Vitor Goncalves de Sousa, em Itadna.

Comunicacöes

Do Sr. Deputado Emilio Haddad (2),
sabre a faiccirnento do Prof. João Rabelo
Cast e da Sra . Lilia Marra, em Oliveira.

Pareceres

Heceberam parecer favorável:

da CornissSo de ConstituicSo e Justiça,
os Projetos n9s. 126, 134 e 135, em 1.1 dis-
eussSo; n9s. 155 e 170, em 2. discussSo; e os
Requerirnentos n9s. 495, 522 e 543;

da CornissSo de Finanças e Orcamento,
em 2. discussão, os Projetos n9s. 70 (corn
Ernenda n.9 1, da Comissão de Justica) e
170;

da ComissSo de Econornia e Obras Pé-
blicas o Projeto n.9 170, em 2.g discussSo;

da ComissSo (IC Serviço Püblico o Re-
querirnento n.9 543;

da ComissSo Especial a Proposta de
Emenda Constitucional n.9 2.

Oradores

POLUIçAO EM NEVES

O SR. DEPUTADO FERRAZ CALDAS -
Sr. Presiderute e Srs. Deputados. Traz-.nos a
esta tribuna o assuflto poluiçSo. Nesta opor:
tunidade, alias, queremos dar os parabéns a
Deputada Jñnia Manse peio pronunCiame1t0
feito ontern desta tribuna, quando falou S0
bre a poiuicSo na Mannesmann. AgradeCe
(10 a S. Exa. pelo grande subsidio, vamOs
encaminhar o sen pronunciamento a COIfli
são Parlarnentar de Inquérito que func
nesta Casa, solicitando da ilustre cornpanhc1
que nos dê sua coiaboracSo irrestrita.

"Sr. Supeijntendente

Em 9 de junho próxjlno passado esteDepai.tamento Nacional da Produção Mineral
receben denOncia do funcionamento de qua-tro dragas pertencentes as firmas Arein SantaMarta Ltda. e IRCOL, instaladas no rihej-
rao (las Arejas MunicIpio de Ribejräo dasN
eves, que estSo prejudjcando os hortjcuitones e fazendeiros que utilizain a água (Ia-
quele njbejrSo para diversos fins.

Foj envjado ao local o eng.9 Juscejjn0Teixeira Barbosa, o qua] Constatou in locoveracidade das denOnejas formuladas	
a

Assjm exposto, Sr. Superintendente,d	 eten0 em vista que ambas as firmas estao
CXplorafldo areja ilega1rnen	 pois nenhut-nadelas tern regjstro de licencjamento conce-did0 e consequefltefl	 transcrjto no livroPróprjo fleste 

Departamento, Soliejiamos es-

tudar as necessánjas provjdêncjas no sentidodc serem proibjdos os trabalhos de lavra ile-gals.

A fim de meihon situar V. Sn. no pro-
blerna, anexarnos ao presente cópia da de-
'.Cia forrnulaca, cópia da vistoria reali-
zada pela Poljcia Mjljtan do Estado e cópia
do reiatório do engenhejn0 vistorjador desteDepantamento'

Segue o ofiejo, relatOjjo assinado pelo
coinandante do 1. D.P.li., Deny Pinto de
Carvaiho, que diz, entre outras coisas: "Ten-(10 em ff505 as infonmacoes, o conjunto de
leis e decretos e rnajs o laurlo pericial, nOs
podemos responsahilizam. em pnimeiro lugar
a Prefejtura Municipal de Neves, conforme
os artigos 79 e 8. cia Lei Estadual 2.126 de20-1-60, e os proprietárjos das dragas quepoluemi o njhejnSo Atalaia pela niio-observacab dc diversos dispositjvos legais trans-crib.

Segue-se ainda o relatónjo do eng.9 Jus-celino Teixeira Barbosa, que afirma:

"Consideiando que ambas as firmas es-
tao eXplomando areia ilegalmen pois nenhu-
ma clelas tern o registro (ia heenciamento
concecjjdo e conseqnentefl transcrjto no
livro própnio neste Departaniento, conformeo art. 13 do flegulamen0 do COdigo de Mine-racSo e portaria dc 20-1-1970;
considerando que os trabalhos de extra-0o dc areia, executados pela firma IRCOL,est5o poluindo as Aguas do ribejmão Atalaja,

(Ia qual se utiIizarn vánios fazendeiros daregiSo;

consjdiemancio que, de acordo corn o ar-
tigo 54, item XI, do Regu1amen0 do Códigode Mineracao, não pode haver P

01111950 da
igua resultante dos trahalhos de rnineração;
consideranclo que, filesmo sob o regimeIc licenciarnento, o minerador ficaná sujeito

0 Regulame	 do Cócligo de Mineraçao de
cordo corn o parãgmafo ñnico do artigo XII
to rnesmo;

Opino que se oficie ao Orgibo executjvo
Polieja Federal), pana que tome providén.
ias a fim de coibjr a lavra irregular de cx-
'acão de areia, ate que regulariz a situa-
10 junto ao DNPM, tomando inclusive me-
idas para evitar a poluicSo das Aguas do
beirSo Atalaja, pelos trabaihos dc minera-

A 5 de agosto de 1975, o Dr. Heraido
da Costa Val, Procurador da RepOblica em
Minas Gerais, exarando parecer sobre man-
dado de segurança impetrado pela IRCOL -
IrmSos Costa & Cia. Ltda., tendo comb im-petrado o Superintefidente da Policia Fede-
ral em Minas Gerais, afirma textunlrnente:

"Por fim, é o prOprjo mandamento cons-
titucional da funcão social da propniedade
que se contrapSe as pretensöes da impetrante,dc modo a impor a cessaçao de suas ativj-
diades, nos tenmos em que estas Se desen-
volvem atualmente Na verdade, em face da
norma constjtucjonal citada, nSo é possivel
que prevaleça o intenesse particular da em-
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A taxa escolar é urn tributo, segundo c
quc Ihe define a Lei Federal 4.320.

A Constituiçao da Repüblica está viola-da, e cstã desrespeitacto este Poder, que, atra-
yes de indrncm-os dos scus membros, tern pro-
testado perante o Poder Executjvo estadual
contra a permanente cobrança de um tributo
nSo criado por let c que, portanto, a ninguCin
obriga.

Desta feita, cstarnos aguardano que o
Sr. Govemnador Aureljano Chaves, hornem de
espirito pbIico voltado Para o cumprimento
das leis magnas deste Pais, dê a sua alta de-
monstracSo de civismo e de mandatárjo do
nosso Estado, acatando requerjme0 deste
pariamento, aprovado peia Co;njsso de Le-
gislaçäo e Justica e pela unanimidade deste
pienãrio, c determine a suspensão da Porta-
na 434/68, que criou a taxa escoiam em Mi-
nas Gerais, pots cia viola, comb 

pmovamos
todos os disposijivos Coflstjtuclonais Vigentes
neste Pals. Portanto, mats urna vcz, hasea-
mo-nos na Constituição Federal c na Constj-
tuicão Esta(luai, scm nenhum alarcie demago-
gico, propondo apenas a nossa contriiiuicao
Para que o Govemno do Estado promova aqui-lo que (idve sen feito coin base na justica eno direito, fazendo cumprir o dispositivo le-
gal mieste Pals e do Estado. Não se deve per-
mnitir esta omissao, princjpaimente esta Casa,
quc aprovou requcrimcn0 solicitando do Go-
vemno do Estado quc faça cumprir a Consti-
tuição do Estado e cIa RcpObljea N50 podeexistir urna portarja contrariando uma idfederal.

I

I

quc, apesar de sua taxativa i neon stituciona-
lidade, encontrou e tern encontrado recepti-
vidade na esfera governarnental, embora
constitua urn acinte a lei. So por isso deve-
mos cornbatê-la tenazrnente, oposição e situa-
ciio unidas nesse principio de justica.

Vários deputados já se manifestarain
nesta Casa, quando de sua implantaço, e
grande parte a contestou, prevendo as irre-
gularidades que poderiarn advir de urna co-
branca scm rnaiores critérios, coin nurn
(locumentO scm qualquer caracteristica (Ic lei,
proporcionando uma tributacão a bel-prazer.
E at estho hoje os resultados negativos

trazidos pela Portaria 434/68, resultados es-
tes abordados corn freqüência pela imprensa,
que aponta diretores de colégios oficiais in-
terpelanclo alunos, pedrndo-lhes comprovar
insuficiêricia dc recursos e estipulando con-
tribuiçOes, Para muitas farnilias, acima de
suas possihilidades econôinicas.
Jornais de nossa cidade, novarnente, so-

mando-sc centenas de vezes, registram o des-
contentarnento do povo face a este comporta-
mento governarne.fltal no que concerne a co-
branca da taxa escolar.
Fica clara a atuaçtio de deterininados co-

légios oficiais que, diante de urn dispositivo
ilegal como e a Portaria 434/68, aproveitam
Para espezinhar os menos abastados, impon-
do-ihes tributaçöes exorbitantes, acirna de suas
condiçöes financeiras, além de inferiorizá-los,
ferindo-os coin ein sua vida,
Para estabelecer a referida cobranca.

Incontcstavelmente, inñmeros dcputados
do partido (10 Governo, quando da implanta-
cão da taxa, deinonstraram-se preocupados
ante a possibilidade de usarern-na indevida-
mnente. Isso ficou patente quando pronuncia-
mentos foramn feitos nesta tribuna, nos quais
o orador, embora nAo falasse diretamente aos
responsáveis, fazia adverténcia quanto ao seu
uso c a susceptibilidade de variaçöes de acordo
coin 	pensamento de quem a impusesse.

Corno mencionei ein men discurso an-
terior, sobre o mesmo tema, aqui na Capital
o abuso decorrente dessa forjada tributacäo
e menor, porgue sabem os aproveitadores
que os prejuthcados dispOern de maiores re-
cursos Para reivindicar seus direitos. Alas no
interior a coisa é diferente. Faz-se muitas
vezes dla laxa escolar urna arrna ern defesa
de interessc's politicos (Ic unia minoria, já
privilegiada por maior poder aquisitivo e in-
fiuência local.

0 Estado houve por bern eliminar o sis-
lema seletivo quc era adotado nas escolas pci-
rnárias, em virtude do pequeno ndmero de
vagas que possuIa. Aquele critério tirava a
possibilidade do estudante pobre de educar-se.
Em virtude de sua condicao social, dc esfava
predestinado a perder a vaga par os filhos
die familias mais abastadas, que, graças a
sua boa alimcntaçSo e a convivência coin urn
rneio cultural mais elevado, tinharn rnaior
condiçSo de ganhar a concorrência. Esta foi
realmente urna vitória da familia pobre, ca-
rente de recursos, que passou a ter maior con-
(iicao de educar seus filbos, podendo colocá-
los lado a lado coin Os dernais escolares de
melbor nivel social. No entanto, per outro
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lado, forain prejudicados pelo Governo, que
cortou a pequena verba de ajuda as caixas
escolares e, como contrapartida, criou a alu-
dida taxa escolar, coin marcante infrin-
gencia aos dispositivos constitucionais.

E indiscutIvel tarnbém que a portaria
lira o cunho de contribuiçSo que deveria per-
sonificar a taxa escolar, em virtude de ser
destinada ao Fundo de Ajuda ao Aluno Pobre.
Isto porque é a espontaneidade que caracte
riza a cofltrii)uiçao. Se esta contribuicSo e
preestabelecida, deixa de haver nela a prin-
cipal caracterIstica, que é a de doacao, e assiin
urna situacão de obrigatoriedade, que é pe-
culiar dlo tributo, é criada.

No (ha 28 de marco de 1969, cornpareceu
perante a CornissSo de Justica desta Casa, pre-
sidida pelo ilustre Deputado Expedito de Farja
Tavares, o Exrno. Sr. Secretário da Educa-
çSo, o saudoso Deputado José Maria Alkirnin,
solicitado que foi Para prestar esclarecimen-
tos sobre a Portaria 434/68, tendo-lhe sido
dirigi(ias pergu,ntas pelos Si's. Deptitados pre-
sentes, que julgavam feridos os mandados cons-
titucionais no que se refere a arrecadacSo e
ao; princIpios do direito financeiro.

No mesmo relatório da douta Cornissão
de Justiça desta Casa, clue ouviu o Sr. Secre-
thrio (la EducaçSo, faz-se rndncSo a citacSo da
Revisla de Direito Administrativo, volume 44,
que. em sua pilgina 120, esclarece estar des-
provida a portaria die qualquer caracteristica
die lei

Diante (listo, n5o pairam ddvidas. Sr.
Presidente e Srs. Deputados, quanto a mope-
rtincia daqucle documento como let e, conse-
quentemnente, quanto a sua nulidade, pois reza
a nossa Constituição, em scu art. 153, § 2.:
"Ninguérn pode ser obrigado a fazur on dci-
xar algurna coisa senSo em virtude de let".

NSo podernos adrnitir que a taxa escolar
seja urn trthuto, porque assimn (liz a Lei Fe-
deral 4.320, cm seu art. 9.". Sc fosse tributo,
(leveria scm rccolhido pela Sccrctaria cIa Fa-
zenda, porque o art. 56 cIa mesma lei fe-
deral assirn o determina: "0 recolhimcnto de
todas as reccitas far-se-a em cstrita observân-
dia ao princIpio die unidade de tesouraria, ye-
dada qualquer fragmentacSo Para criacSo de
caixas espcciaiS."

N,-Ao existe lei criando a taxa escolar.
Portaria nao é lei, mas cstá-se transformando
a 434/68 em urn instrurncnto dc coacibo inSU-
portável contra Os Pais de alunos cm Minas
Gerais. Sibo des chamados aos cstabelecimefl-
tos par exihir as dcclaraçöes do imposto de
renda, docurnento confidcncial de cada urn,
e são então inquiridos corno se num tribunal
estivesscm.

A Constituição continua violada, nos ter-
mos do parãgrafo 29 do mesmo artigo, que esta
assirn concebido: "nenhum tributo sera exigido
on aurnc.ntado scm quc a lei o estabelcca, nern
cobrado, cm cada exercicio, scm que a 1cm
que o houver instituido on aurnentado estela
em vigor antes do exercicio financeiro, reS-
salvadas a tarifa aifandcgária e a de trafl-
porte, o imposto sobre produtos industriah
zados c o imposto lancado pom motivo de
guerra c clemais casos previstos nesta CoflS
tituicSo."

Ternos assjstjdo a casos em Belo Horizon-
te, eorno o que cstá Ocorrendo no 

Instjtutode Educacão cm que diretores e 
profcssom.csestSo cobrando taxa escolar dos alunos Alérn

e dade fcrir Isrinempto constitucional do dimcjtojustica, estSo ameacando 
Os alunos doInstituto die 1150 entrarern nas aulas seni quepaguem as taxa5 escolares Nao se pode per-n1itir quc 0 Govern0 de Mirias cOfltjfl 0-iando a let c a justica, contrariando a ici fe-deral. Pela Portam.ja n. 434, o Goyem'no doEstadio mantOrn a eohrança diesta taxa cseolar

nos estabeiecimsmentos oficjajs Mas é unsa taxailegal, c os alunos pobres não têni 
condicoes depagã-la.N50 e Possivel que o Governo do Es-

tado, que deve cumprir as lets de nosso Pals,
as norruas (10 dilrd'ito e da iustiça, mantenh

iem vigor unla portania que é inconstjtUcjoflale que ferc to(ios Os principjos	 ais
lada, e h	

constituciofl
do Pals. A próprja Constitujcao está sendo yb-

iflclusjve parceer de ilustre Minjstriido Trj
bun:(1 die Contas mnanjfestafldose pelalllcOnstitucionalidade dessa portania Se S.

Exa., o Sr. Governador do Estado, mantérnessa portania ilcgal e ifleonstitucioflal S. Exa.poderá assirn, amanhã, ser aiemtado por urnmanifesto jurldic0 das criancas pobres deMinas Gerais. cssas que at csto sendo 
coagi-das pclas ciirecOes dos ese taheleci mentos dcnsin0, que não permjteru ao menos queClas freqfientern as aulas on façarn provasScm o pagarnen0 da taxa. Flea aqul mass urn

alerta ao Sr. Governador do Estado Confia-mos, sobretudo no sen alto espirito adniinjs-
tratjv0 e esperamos que S. Exa. honre astra
clicOes de Minas Gerais c a cldlegação reec-

bida do Govern0 Federal Para scr o manda-
t6rm0 do Estado de Minas Gerajs

Mes o que en desejo é umna manifcstjcao
(In Assenibléja Legislatja ao Govern0 Fede-ral, para que, no estado atual em que estamos,
seja feito estud) para uma verificacao relativa
a dsta solucão passagcira, ciue fob cncontrada
nurn cleterrnjnado morncnto cIa vicia politicabrasileji a, din que as correntes polIticas cramineoneilióveis, onde era impossivel o diOlogo
entre os partidos Entretanto, esse momento
JA passou. Nós estamos sentindo isto. 0 prO-
p'jj Governador já di se que a ARENA é in-
tegrada, é urn grupo monolitico Se a integra-
çiio poll tica da ARENA e do MDB é urn fato,
11̀0C possIvel quc Sc vá admitir a sublegenda,(Tue C urn estirnulo as lutas municipais que se
Iransferemn Para csta Casa, que se transfenem
Para o plenárjo da Cãrnara Federal e Para bprOprio Scnado Sc ha a tao diccantada, on,
Para usar uma exprcssão atualjzada tao "ha-
ilalada" intcgraçao anunciada pelos gover-
nantes, não ht razijo Para a permanénela nalegahidade, na legislaçao, desse estimulo a
urna instituicao feita Para ulna solução palm-
tiva temporárja. Uma solucao temporária, exa-
tamente isto. Vjrnos a posicão assumida pelo
nobre Deputado Cicero Dumont, cujo relató-
rio fot aprovado por quatro dos sete mem-
bros da Cornissão de Justiça. Alas, de qual-
quer forma, fica feita a nossa advertêncja so-
bre essa incoerêncja existente dentro do pro-
prio partido do Governo, porque, se o Gover-
nador Aureliano Chaves está clizendo aos qua-
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EXTINCAO DAS SUBLEGENDAS

0 SR. DEPUTADO EMILIO HADDAD —
Sr. Presjdente e Srs. Deputados Todos no's
sabemno5 que urn partiçjo Politico nSo se for-
ma por decreto, mas por bpcão ideológica
razöes de ordern econômjco..fjflancejra e ate
muesmo religiosas No entanto, quando o Go-verno da Revoluçao de 64 determjnou a ex-tincão dos antigos partidos politicos, cniou
a ARENA e o MDB, atnavés de decreto. E ló-
gmco, evidente e claro que partidos nascidos
comb a ARENA c o MDB, de dma Para haixo,
1110 podem-jam apresentan unidade de acão, de
pensamento embora tenham seus estatutos,
program código de ética registra 05 no Tri-bunal Superior Eleitoral Forarn cniados a
margem dos politicos, scm que estes partici
passcm decisjyamente da discussão e enca-mninhamento cIa solucão, enfim do impasse
politico então criado.
Naturairnente, sofrern a influência dos an-tigos partjdos, de onde são omiundos. Iiaviaflecessidlade de equacionm- o impasse da area

municipal, havia necessjdade de encontrar a
formna dc conciliacao das diversas correntesque se digladiavam nos municipios, em buscado poder da prefeitura A forma encontradafoj exatamcntc a (Ia sublegenda, cniacla atra-yes cia Let n.9 5.493, de 11-7-61.

A sublegenda foi criada Para atender a
lieterogeneidade partidãrja Sao problemasnascidos da inautcnticidadc do partido poli-
tico. Não se pode falar em reformna eleitoral
scm que sejarn criados novos partidos, se .não

a oportunidade de agregs!çao dc dc-nientos quc pensamn igualrncnte no mesmo par-
tido, pois, em caso cbntribrjb so podlcrá ha
ver tumunito A sublcgcnd, dentm'o desta es-
trutura, é scm diOvida uma solucão paliatjyapassageima.
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tro cantos do Pals que integrou a ARENA
em Minas, e aqui näo se fala mais em ARENA
do ex-PR, do ex-PTB, da ex-UDN, etc., que
é urn so bloco, corn urn so pensarnento, por
que entäo esse bloco nao permite o envio da
nossa sugestäo ao Sr. Presidente da RepObli-
Ca, no sentido cia extincao da ici clas sublegen-
(Jas? E urn procethmento que näo se coaduna
corn o que o Sr. Governador (10 Estado prega.

0 M1)B, embora moderadamente, usa a
sublegenda, mas a cia se opOe de tocias as for-
mas, porque a disputa feita de candidato pam
candidato, urn da ARENA para urn do MDB
isto, sirn, é o mais ciemocrátiCO, é 0 mais mU-
ralizador. Existe outra forma estudada pelo
Congresso Nacional, apresentada pelo nobre
Deputado Jorge Ferraz, Presiclente Regional
(10 men particlo, propondo quc, urna vez que
a sublcgenda no seja extinta, não scja feita
soma de votos dos canclidatos da sublegenda.
E uma solução acciGivel, mas o normal, o cer-
to. o justo, é a extincão pura e simples da
sublegenda. Mas, se não for possivel isto, que
seja aprovada a idéia do nobre Depulado Jor-
ge Ferraz. Quc sejam considerallaS as sub](,

-genclas apenas para efeito de escoiha (10 can-
(lidato, mas não para estabeiccer qua! parti-
do cowscguiu maioria. Nós virnos nas dci-
cOcs candidatos inclividualmente obtendo es-
magadora rnaioria, enfrentando, no enanto,
três can(lidatos do outro parlido e Sefl(i0 dci-
rotaclos, contrarian(lo totalinente o VOfl Ii (IC
do cleitor.
Esta é a inspiracäo que nos lcvou a apre-

scntar, em maio deste ano, cste rcquerimentO
dc apelo ao Sr. Presidente da RepOblica, para
qUc envie ao Congresso mensagern de revog:i-
çiio (Ia lei que instituiu as sublegendas.

ESTACIONAMENTO NO CENTII()

O SR. DEPUTADO PEDRO GUSTIN - --
Sr. Presidente e Srs. Deputados, aprescnto d
Casa requerimento pedindo a constituicão de
urna comissäo especial para estudar e debater
o antcprojeto da nova lei das sociedades anô-
nimas, recoihendo elernentos e subsidios que
informarão urn docurnento final, contendo su-
gestOes sobre a matéria, a ser encaminhado
ao Miriistro Mario Simonsen, da Fazenda. Essa
coinissio que peco é o priinciro rnotivo da
minha prescnca na tribuna.

Em segundo lugar, gostaria de responder
a algumas assertivas do nobre Deputado S&r-
gio Olavo Costa, quando, nesta, tribuna, en-
ticando S. Exa., o Sr. Secretánio da Segu-
ranca POblica, o ilustre Deputado dizia que
não cntefl(le o porquê da proibicao (10 esta-
cionarnento no ccntro (Ia cida(lc. 0 que é
inais interessante é que ontern o ilustre Depu-
tado do MDB, Haroido Lopes da Costa, aplau-
thu a medida, dizendo que ha quase 20 anos
näo se via uma medida tao saneadora nesta
Capital. Vejam V. Exas. "Preso por ter
cão, preso per não ter cão". Essa a grande
(lñvi(la cut se encontra o Sr. Secrctário
cia Seguranca Pdblica. S. Exa., clentro dos
meihores propOsitos, tenta solucionar urn pro-
blema que nos aflige ha anos, e vêrn logo as
criticas. No entanto, ainda hoje, nos virnos
urna reportagern da TV Globo, na qual mu-
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nieras pessoas consultadas afirinaram queurna grande rnedida, e vem 0 ilustre 
	foj

Deputado Sergio Olavo Costa fazer critica a
Enlão, •não se sabe como agir,quan0 a
principal é criticar. Não se sabe corno so-
lucionar o probiema, quando a fina1idae e
apenas gozar uma rncdida Saneadora F0 o
que vimos hoje corn a fala do ilustre Depu
tado

'I'(llIos que compreender, Sr. PreSidente
Srs. Deputados, que oposicão não é uma cr1.
tica cornurn. Oposiçiio é urna crItica Coflstru
tiva, é urna critica corno foi feita antes pelo
1)epulado Haroldo Lopes da Costa, que 

flösaplaudirnos e a favor da qual votamos. Isth,
sun, e oposicäo. Mas oposição apenas por
fazei' oposiçuo, cal nas raias do nidiculo. Eu
tcnho a ilnpressao de que isto fläo dignifj
a oposiçao. Ao contrário: dignifica 0 Gove.
no, dignifica a atuaclio briihante do Sr. Se-
eretario da Seguranca Pdblica, porque, de fato,
locla vez que urna autoridade tomar urna me-
li(la que é aplaU(lida pelo povo, acredito en
que situaçdo e opoSicão deveriarn se unjr para
aplauclir aquela medida. E, quando isto flo
acontecer, situacão e oposicüo deveriam en-
tiCar a medida
Portanto, Sr. Presidente, quero rebater

mais uma vez, yceinentemente, as palavras do
ilustre Deputaclo c o faco investiclo na quali-
(lade (Ic licler do Governo, rnomentaneamente
j)Ois falo por dclegacão do lider Carlos Eloy.

Por este motivo, Sr. Presidente, rnais uma
vez, quero aplaudir a inedida do Sr. Secre-
tário (Ia Seguranca e fazer votos de que ele
continue corn essas medidas, pois aqui esta-
IC (((OS para aplaudi-las e defendê-las.

ESTACIONAMENTO NO CENTRO

0 SR. DEPIJTADO HAROLDO LOPES -
Sr. Presidenle e Srs. Deputados. 0 ilustre
i'eprcsentante de Juiz de Fora, Amllcar Pado-
vani, requer urn voto de congratuiacöes corn
a revista juiz-forana 0 Lince, em virtude de
sua nova fase de expansäo. Estamos solidá-
rios corn o ilustrc representante da Zona da
Mata e sornos favoráveis a aprovacão deste
rcqucrirncnto.
Alas ocuparnos it pal-a responder

ao ilustre representante da ARENA, Pedro
Gustin, que rnencio.nou a nossa fala de ontem,
quanclo na verdade elogiarnos a atitude do
Sr. Secretário da Scguranca, bern como a all-
tude da Prefeitura da Capital, quando, em por-
taria, proibirarn o estacionarnento de veiculoS
no centro da Capital. Somos representantes
dc Belo Horizonte e temos acompanhado 
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problernas desde sua juventude. Na verdade,
nos Oltirnos anos, não Sc tern visto medidas
como esta, capaz de humanizar esta cidade,
carla vcz mais desumana.

Queremos apresentar nossas 0ngratUla-

ç6es ao Si-. Secretario da Seguraflca e a Pre-
feitura (IC Belo Horizonte, pela segunda 

VCZ.

E vcrdade que falta ainda estrutUra no pr0
prio serviço do trânsito para cobrir as cOflSr
qiiências negativas que poderäo advir des t'
medida. E urna clelas é a sua reestruturacao.
Hoje trafegani cut 	Horizonte nada 

mCflOs

Mas, hoje, Sr. Presidente, apresentarnos
requerimenbo a S. Exa., o Sr. Governador
do Estado, mostrando que, na verdade, o sis-
tema de saüde do Estado de Minas Gerais,
ate o Governo passado, tern sido a nossa
major vergonha. São dezenas, ou mesmo cen-
Ienas de municipios do Estado de Minas Ge-
rais que não tern sequer urn medico. São de-
zenas e mesmo centenas de postos medicos e
liospitais fechados em todo o Estado de Mi-
nas Gerais per falta funcional de medicos. De
tuclo isso o ilustre Secretario da SaUde deste
Estaclo, Dr. Dario Tavares, teve conhecimen-
to quando assumiu aqucla Secretaria. S. Exa.,
inais uma vez dcmonstranclo o alto espIrito
110 conhccirnento publico, deterininou mcdi-
das que viIão sanar tais probleinas, jd que Os
postos regionals dc saOcle, em riOmero supe-
rior a 200, est.-to senclo reequipados para a
sua ahertura. Novos convCnios estiio sendo
realizados, par que novos profissionais pos-
sam atingir o Estado (IC Minas Gerais. São
medidas realmente sensIveis, mas fla verda-
de hA de se falar no novo Quaclro Permanen-
te do funcionario ptiblico, no que envolve o
quaciro de saude.

Sr. Presidcnte, nao so a Secretarja cIa
SaOcle, mas a Secrctarja cia Adininistracao tern
(IeClarado a imprensa que a setor (Ic saOck
tera prioriclade no Quadro Permanente Desta
vcz, Os profissionj5 em rnedlicjna terijo yen-
cimentos condlignos corn a sua pOsicão.

Tuclo aquilo que (lisseflios coin relncão ad)fecliamento dos postos (Ic saOde cut (ic
300 municIpios de Minas Gerais se deve cx-
CIusjvaniente a malCfjc politica salarjaj doEstado (IC Mjnas Gemais, que imperou ate 0
Governo passaclo, do Sr. Rondon Pachcco.

No poe diz respejto no Seto, dc snuck',
Os medicos receljendo 770 cruzejros por mês,
ainda lioje. Sen [em-se decstiinuIados pam
Cumpiji. as 5UaS obrigacoes. Mas, hoje, coin
a nova fain do Secretarjo da SaOde e do
Secretãrjo cia AciministracCo, no sentido dc
que a quadro dc saOdc tenha prioridacle, vol-
[amos novalliente no assunto. Envjarnos o ic-querjine0 a S. Exa., o Sr. Governador doEstado. Pam que os profissionajs dc sadde se-jam, apOs a dia 22 de setembro, prazo este
determinado pat-a a encerraj-ncnto das ins-
Crit.oes inclujclos no Quadro Permanente c
Vejain irnedjatarnente majorados os seus sa-
IãriOs coma cletcrmjna a a.nteprojcio quc de-
Vera chegar a Asembiéja Legisiativa do Es-tada dc Minas Gerais.

Uma vcz colocados tados os profissionajs
de snOde no Quadro Permanente deverão desreceber o rninimo cstipulado no projeti) delei enyjado a esta Casa.

Al sim, Sr. Presidente, apOs a coniagem
dos Pontos que ahedeccm no critCrio de tern-

0 SR. DEJ)jj CICERO DUMONT
- Sr. Presidente, Srs. Deputados, meu pro-
pOsito ncsta trihuna é apenas prestar uma ho-
Illenagern ao lider (Ia oposicão fiesta Casa,
I)eputado Emilio Haddad, autor do requerj-
menlo que SOlicita a envia de mensagern ao
Congresso Nacional, propondo a revogacao cia
1(9 poe criou a suh]egcncIa

Sc tivesse tempo, gostaria de dlesenvolver
alguns dos argurnenfos quc eu expendi no ineu
parecer. Neste, procurej, na medida do pus-
slvel, inostrar que a sublegenda tern ainda
uma rnissão a cumprir. Ela ainda é indis-
pensavel a forrnacao dos (lois partidos exis-
tentcs e é indispensay ci a cOnsolidacão do bi-
partidarismo, die que eu sou adepto.

A subIegericla, Sr. Presidente, é urna ins-
filuição qtie pode ser usada, que estã sendo
usada pclos partidos, indistjntarncnte . 0 uso
cia suhiegenda é pama permitit' poe OS pat-ti-
dos continuern partidos nacjonajs Que cres-
earn. E uma forma de acomodaeão de dis-
[CnSCO dentro dos partidos.

Quando tlnharnos 13 particlos, cm urn Sc-
niinCi-io iealizaclo pela Fundacão GctOlio Var-
gas, concluju_sc pela necessidade cia suble-
4cnda. E finhamc)s 13 pamtidos. Hoje, temos
dois Entao, essa necessidade é mais irnpc-
riosa. Suhiegenda é urn processo pile per-
mite a candidates (Ic urn partido disputar as
elcjcñes em .nomc (10 scu partido, quando hO
(I PVC i'gCn':its, reforçar SUnS teses e icléias
Nan é uma instituicão criada para favorecer
o partido cia oposiçOo, a partido rninorifOrjo,
OU 0 particlo do Gaverno, rnajoritOrio. Ocasio-
nalmente, pocle servir a urn on a outro
Numa rapida estatistica que pude levan-

Inc c que consta do mcdi parecem, a uso da
suhicgenda permitiu a crescimento da ARENA,
rnas perrnitiu o crescimento muito major do
MDB. Isso serve par dernonstrar que a sub-
legcncla é urna iflstituicão e, como instituj-
c5o, é neutra no seu alcance.

Portanto. Sr. Presicienfe. aqueles que lc-
ram men parecer. Se parventuma o leram, por-
ciue é muito grande, ou aueles que nOo pu-
deram faze-b, mas que estão no propósito de
(liscutir o assunto em nlvel de instituiçCo,
chelaj-50 h conclusOo de que não podcniamos
api-ovar, apesar de todos os pesares, o reque-
rimento do nobre ilder Emilio Haddad, sobre-
tudo parque a suhlcgencla estO nuin processo
evolutivo.

de 200 mil velculos. Dal a necessidade urgen-
so de mudar o seu esquema interno,

corno de aumentar o seu pessoal, rnelhorar os
seuS vencimentoS, para que OS proprietárjos
de velculoS tenharn atendimento corn maior
ijrgêncuut.

Prioridade para o Quadro de Sadde

P0 de serviço, ainda outros caracteres irão
influir na promocão dos profissionals, e esses
profissionais deverao ocupar cargos superiores
dentro da escala de vencimentos ora proposta
pelo Governo do Estado. E esta contagem de
te
mp
o, que poderá perdurar por mais de seis

meses, nao irO, conseqjientemente prejudjcaros profissionajs da niedicina. Isso porque iii
estarão dentro do pedido de e.nquadrameto
corn 0 salário rninirno proposto por este pro-
jeto de lei, que deve orçar em torno de Cr$
4 .300.00 rnensajs. Por isto, trazenios a esta
Casa urn requcrirncnto sobre o assunto.

NECESSIJ)ADE DAS SUBLEGENDAS



Nós estarno., as vésperas de duas elciçöeS
a (Ic 76 e a de 78. EntãO, o prudefltC o ra-
zovel é que nós aguardernos esses dois even-
tos eleitoraiS, Para medir coin 	Para
analisar coin as efeitos da suble-
gencla, e, se cia não se recornendar corno
vem-se recomendafldo, então seria oportUllo
;e examinasse essa solucão do lider oposiCiO-
nista. Mas a Assembléla dar o seu endosso a
urn pedido de extincO da 5

blegcfldi, quando
a instituicäO estâ cumprindo o seu proceSSo
evolutiVo, seria de certa maneira jnterceptâ-10,
concorrer Para o trunCarnento de scu desen-
yolvirnelito natural. Assirn, rnantCfll0 o men
ponto de vista. Sou pela rnanUtencao da sub-
legenda, especialmente Para se verificarem as
scus efeitos nas eieicöeS de 76 e 78. Por
certo que o pronunCiaflenb0 desta Casa iria
valoriZar muito a tese do oposicio, (le extin-

cáo 
da sublegenda, pois todo o Pals sabe

que, além do instintO politico, o mineirO é
es:encialmeflte equilibrado.
Assim, coin minha 0menage1n, renova-

da, agora, a inteligefleia e ao talento coinbancada c defende sua
S. E xa. diri ge s ua 
idéias, fico co

in 	pareCer e ficaria lison-

jeado Se ele VICSSC a rnerCCCr 0 
sufrágio deta

Casa.

Seguin da-feira próxirna, as 9 horas da manh
todos as DeputadoS do Norte de Minas, tant
os federais coma as estaduaiS, tanto as
ARENA quanto as do MDB, estaremos juntos
de máos dadas, no MinistériO dos Transportes'
no Capital Federal. E a luta pela implantacã
(Ia BR-251, trecho Mantes Claros	 Rio
Bahia, c da BR-122. trecho Montes Clams
.Ianauha - Jaiba, no Norte (le Minas
Sobre a BR-251, quero trazer alguns de-

lathes importantes que tivemos ocasião de
salientar na conferênCia do Sr. Ministro Dir-
ecu Nogueira, aqui na Assembiéia Legislati..
Va. E de alta importâflCia para Mirias e Para
o Pals a implantacão asfáitica da BR-251, que
corta o Norte de Minas no sentido de leste a
oeste, e lign o Brasil Central ao Norte do Pals.

Todo o nossO esforco de representantes
da area, a luta das entidades de classe e todo
o trabalho des liderancaS do Norte de Minas
inerecem o apoio de V. Exas., Sr. Presidente
e Srs. Deputados.
E é o Clue pedimos, por amor ao progres-

so. E é o que queremoS par desejo de de-
senvolvimento. 0 quc buscainos, par vonta-
de de seguranca. Para fazer jus ao mandato
cruc txercemoS.

TER-MO DE C00PERAcAO ENTIIE R(;Aos
DO ESTADO

O SR. DEPUTADO ANTONIO DIAS

Sr. Pi.
esidcflte, Srs. Deputados, a primeira

ora a esta
lembranca de hoje, e que trago ag 
Casa, é a assinatUra de urn termo de coope-
ração entre dois órgãos. Dc urn lado, a Secre-
taria da Sañde. Dc outro, a Policia Militar (IC

Minas Gerais.
Coin a presenca do ilustre Secretário, Dr.

Dario Faria Tavares, e do Comandante da Po-
licia Militar, Ce!. César Augusto da Costa,
realizou-Se mais urn gesto, ao qual assistirnOs,
em que a gente ye o trabaiho e a vontade de
construir do grande homern. E de grande a!-
cance esse trabalho da Secretaria da Saide
c da Pollcia Militar, levando aos rincöes mais
longinquOs do Estado assistência e ajuda as
pessoas necessitadas.

0 que a gente ye, ao final de tudo, e gas-
ta, C a prornocãO do hornern, C a vaioriZacão
da pessoa hurnana, sujeito de direitos e obri-
gaçöeS. Direito a saüde e a assistêflcia me-
dica, a urn de que tenha condicöes de curn-
prir suas obrigacöeS.
Nossos cumprirnefltos, Pais, ao ilustre e

dinâriiiCo Secretário da Sadde e ao grande Co-
inan(lante cia Poilcia Militar de Mines Gerais.

Aqui, faço coro corn o ilustre colega, Depu-
tado Haroido Lopes da Costa, que, ha pouco,
nesta tribuna, elogiaVa o trabalho do ilustre
Secretário Dario Faria Tavares.

Sao elas: BR-135: Rio - Belo Horizonte
Montes Claros - São Luiz, MA, já asfal-

tada no trecho Rio - Montes Claros; BR-365:
Montes Claros - Pirapora	 Patos de Minas
Uberlandia - São Simão, ja asfaltada

BR-451: Montes Claros - Governador Vala-
dares, planejada; BR-122: Mantes Claros -
Janadba - Fortaleza. 0 trecho Montes CIa-
ros - Janadba está incluido no POLONOR
DESTE, tendo sido destinada urna verba de
39 milhôes dc cruzeiroS Para sua implantacio
e asfaltarnentO; BR-251: IihCus - Camacã -
BR-116 - Salinas - Mantes Claros - Brasi-
lia - Xavantina - Cuiabá, sendo continuada
pela BR-070, ate a Bolivia.
Falarernos, neste trabalho, a respeito da

BR-251 no trecho Brasilia - Montes ClarOS -
BR-116 (Rio - Bahia), que é a parte que
mali interessa ao Norte de Minas.
A BR-251, conforme pode ser veri1i0

no figura n.9 1, corta o Norte de Minas no
5entido leste-oeste, sendo, no estudo feito pela
Associacão Comercial e Industrial de Mofl-
tes Claros, a rodovia federal prioritaria a 
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implantada na região, tendo em vista 
Os

tereSSeS regional e nacioflal.-	
m 
rande

A regiao de Mantes Claros, e	 -
(Iescnyolvimento econôrnicO'tern hole !igac
roloviula asfaltada sornente coin 	

Sul, sendo

necessárias agora ligacoes, também, coin
centro do Pals e coin 	Para dar cs-
coamento aos produtos regionais.

A BR-251 apresenta muitos motivos que
justificam a sua implantação imediata. Os
principals são de natureza nacional, sendo
também importantes as motivos regionais.

Anotanios as seguintes:

1. Dc interesse regional: o tráfego re-
gistrado pelo posto die estatistica 001 do DEB,
a 25 km de Montes Claros, no sentido da
BR-I16, foi de 552 veiculos/dia em 1974, ten-
do-se urn acréscimo de 11,7% cm relação a
1973. Podemos prever 616 veiculos/dia Para
1975.

Existe hoje urn intercãmbio cornercial
entre Mantes Claros e Brasilia, de grande po-
tencial. Mantes Claros envia cimento, produ-
tos industriais e agroin dust rials. Recebe cc-
reais. Esse comércio C feito através das
BR-40 e 135, coin distância e conic-
qdentc auniento die custo, principalmente o
aurnento die consumo die combustivel.

Essa rodovia está incluida no POLONOR-
DESTE (trecho Montes Claros a BR-116,
de aproximadarnente 300 km e parte dela
(trecho Montes Claros --cntroncamento
BR-122, de 40 km, será o futuro acesso
a Janaüba e Jaiba, o maim- projeto de irriga-
cáo do Brasil, atualmente.

M ontes Claros é hoje urn centro de pro-
ducão agropecuária e industrial. Possui urn
rebanho bovino die 1.300.000 cabeças na re-
gião e fornece ao abate 200 mil reses par
ano.

Possui em funcionainento 13 grandes in-
ddstrias, implantadas coin fiscais
da SUDENE, dez em processo efetiyo die cons-
trução, que estarão prontas ate 1976, e oito
projetos que serão concluidos em 1978'Den-
tre as 13 em operaçao, três estão cm processo
die amphaçao.

Em 1978 Montes Claros terá 31 indds-
tries de grande Porte, (scm contar as 170 pe-
quenas existentes), a maior fábrica die con-
fecçoes do Pals e a segunda major fdbrica
de cimento.

Podemos anotar as seguintes dados de
proclucão: 30.000 t de came bovine par ano,
1.200000 t de cimento em 1978 (400.000 em
1975), 120.000 t de couros industrializados,
50.000 t de produtos rnetaldrgicos, 135.000.000
die OVOS em 1978 (25.000.000 em 1975),
6.00000 de calcas p/ homens em 1978
(1.000.000 em 1975), 5.000.000 die metros de
tecidos poliéster e mais produtos óticos, grá-
ficos, eletronicos, bioquimicos, alirnenticios,
fliOvels Para exportacão, produtos mecânicos,
oleos vegetais, bicicletas e ciclomotores, im-
Plementos rodioviários, sapatos e pré-molda-
uOS die concreto em urn parque industrial ex-
traordil.nariamente diversificado, coin 	Icc-
flologla em alguns casos, mais avançadla do
rals

Haverá grande desenvolvirnento regional
corn a ligacao die energia elétrica nas cidiadies
0 Norte (Ic Minas, havendo necessidade die

novas vias die escoamento, scm as quais 0 (le-
senvolvimento regional será retardado.

2. Dc interesse nacional: coin BR-251,
haverá urn encurtamento de 200 km na dis-
tãncia do Nordeste a São Paulo e ao Cen-
tro-Sul, sendo esta, também, uma alternativa
Para a BR-116. Somente a economia de corn-
hustivel que OS veiculos do Nordeste que se
destinam a São Paulo farão será suficiente
Para amortizar 0 investimento em cinco anos.

A BR-365, coin km, que liga Mantes
Claros ao Triãngulo Minciro, a Goiás c ao
Norte die São Paulo, é chamada Estrada do
Sal e deverá ser complementacla pela BR-25I
(trecho Mantes Claros a Rio - Bahia), Para ii-
gação coin Nordeste. A BR-251 e a menor
(listância entre o Distrito Federal e o litoral
hrasileiro.

As linhas de ônibus que ligam o Nordeste
a Brasilia passam par Montes Claros, através
die estrada estadual die terra. Utilizarão a fu-
tura BR-25I. Esta estradia está incluida no
II PNI), em seu trecho Brasilia - Montes CIa-
ros. Está pavimentada dc Brasilia a divisa
die Minas Gerais e implantadia coin

 primário, inclusive obras-die-arte, ate
Unai. De Unal ao rio São Francisco, está
coin 	projeto executivo pronto. 1)o rio São
Francisco a Montes Clai-os, está coin pro-
jeto em execucao. Dc Mantes Claros a Rio -
Bahia (trecho incluido no POLONORDESTE)
tern verba die 78 milhöes de cruzeiros e está
corn o projeto executivo concluidio, em condi-
çöes, portanto, die entrar em eoncorrêncja pa-
blica.

A BR-251 percorre uma região Plana,
do, portanto, die fãcil construção e coi

n obras-de-arte. E urna estrada die baixo
custo die construção e conservação.

Existe em Mantes Claros o Quartel do
Exército, 55•o BI do ExCrcito Brasileiro, cons-
truido dentro (Jo esquema die segurança da Ca-
pital Federal. Este não terá sue finalidade
cumprida scm a BR-251. A rnaior Porte do
trecho reclarnado da BR-251 está dentro dia
Area mineira da SUDENE. A região rnineira
(Ia SUDENE é a terceira do Brasil (entre as
Estados que compöem a area die SUDENE) a
aplicar as recursos dos incentivos fiscais. Ha,
portanto, necessidiade die diescnvolver o sis-
terna viário, Para dam condiçOes die expansão
aos setores agropecuário-industrial, que se ins-
talam na rcgião.

A BR-251 dará condiçocs die viabilidade
a gran(lcs projctos de reflorestamento e cc-
lulose que estão previstos Para a região die
Grão-Mogol. A BR-251 trará Para 0 Norte de
Mines beneficios incalculáveis, tendo em vista
que uma estradia asfaltadia traz Para uma re-
gião desenvolvimento em progressão gcomé-
trica.

A regiao cortadia pela BR-251 é dies mais
ricas, die grandie potencial, e certamente fará
(10 Norte die Mines, nos prOximos anos, o gran-
de centro dc produção do Estadio, dentro da
Politico die diescentralização do desenvolvi-
menlo do Presidicnte die Bepiiblica.

pupimerita cáo de Estrada

Outro assunto, sobre o qual já falei nesta
Assernbléia, C a pavirnefltacáo da BR-251, ou

liga Brasilia, passando porseja, a estra da q ue 
Montes Claros, Co 

Nordeste brasileiro. E. n 

'BR-251, a Irztegrucdo do None de Minus

(Trabaiho preparado pelo Departamento de
Estudos EconômiCOS da Associação Comercial

e Industrial de Montes Claros)

Eni Montes Ciaros, está previsto no Piano
Ro(loviario Nacional o segundo entroncamen-
to rodoviário brasileiro, constituido de cinco
estradas federals.
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O SR. DEPUTADO SERGIO OLAVO COS-
TA - Sr. Prcsidente, perguntaria a V. Exa.
se dentro (10 raciociflio do Deputado Pedro
Gustin eu não receberia o jelon cia reunj0
exftaordinaria. Naturalmente, estaria forçado
a ausentar-me (Ia rcUfliãO.

O SR. T)EPUTADO PEDRO GUSTIN
Sc isto ocorre, Sr. Presidente, o Sr. Deputa
(to Sérgio Olavo não perderia o jelon, porquan-
to a lei exigin que S. Exa. não participasse
da votação. Evidentemente, S. Exa. aqui se
ericontrava porn cumprir o seu clever civico,
e a lei näo permitiU que asSim proCe(lesse.
Então, S. Exa. não perderia 0 jetoti.

0 SB. 1)RESIDENTE -- 0 nobre Depu-
tado Pedro Gustin antecipoU a resposta d
Presidência na questao dc ordeiii levanta(Ia
pelo I)eputaclo Sérgio Olavo Costa e discutj-
do pelo Si-. Deputado Nilson Gontijo, cuja
tese não se aplica ao caso eni tela, porquanto
o art. 214 do Regimento diz : "Tratando-se
(Ic aSSlintO que 1cm interesse pessoal, ficará 0
teputado impedido de votar, comunicando o
fato a Mesa (La Assembleia on a Comissão"
Assim. o (Ic que se trata, como afirmou o
Sr. Deputado Pedro Gustin, nio é (Ic absten-
cao, nuis silo (le iiflpe(Iiiieflt0, a tese levan-
toda pelo Deputado Nilson Gontijo

O SR. DEPUTADO NILSON GONTIJO -
Sr. Presidente, formulo, data ienia, urna con-
suita a Mesa. Havendo urna nova votação,
como haverã nos próximoS (has, em virtude
(IC novas in(Iicaçoes de S. Exa., o Sr. Go-
vernador. (id nornes por dc escoihidos Para
suhrncter a homologacibo do AssemhlCia de fu-
turos prefcitos dos estâncias hidrominerais
oiiida flao indicados, se a boncada (to MDR
entender de nao votur, comparecendo e dando
prescnço, e o sell encoininhar a V. Exa.
nina decIoraço de volo do bancada (Iizendo
que se ahstéin (IC votor, que não quer votar
contra nem a favor. clue nCo (1esea participar
(10 processo de votaçao, recusando-se a cob-
car 0 cedulo diTi bronco - porqUe jC existiu
urn caso aqui, inclusive, die urn processo de
medulo morcodo; houve uma votaçiio aqui onde
scis deputados (to ex-PR votarani coin
"sim" do 10(10 esquerdo do cédulo, os do CX-
-U1)N corn urn "sin" no centro da cCdula e
os do ex-PSI) corn urn "sirn" (10 lado direi-
to do céduio. c ninguém pode negar isso -
(-ntto. se o MDB nibo quiser participar de urna
fose (lessa, e o hder encanunhar uma (le-
claiaçao de voto a PresidCncia, pergunto a
V. Exa. Se a Prvsidencia recehe on no a
cleclaracao de votos da hancada.

O SR. PRESIDENTE - A PresidêflCia
oportunarnente responderá a questão de ordem
(10 nobre Deputado Nilson Gontijo.

O SR. I)EPUTADO NILSON GONTIJO
Sr Presidente, V. Exa. niio respondeU Ami
nha questão de ordeal, e gostaria de comPle
mnentC-ia. Pcco perrniSsao porn aSSiifl prOC
der. Para que V. Exa. lenha condicOes d

e

(lar i-esposto mais arnpla, trarel mals uina
nova argumentacibo. AdrnitarnOS que dois
deputados da mesrna hancada sejam adi ersa

uln
rios e, ate mesrno, inimigos pessoais, e
dos dois seja indicado porn a pi.efcltura e

O SR. PRESIDENTE A Presidência
inforina no nobre Deputado Sérgio Olavo Cos-
ta que em votaçao secreta no existe absten-
çao. Existe voto em branco. Admitir-se a abs-
tençäo seria a violação da votacão secreta.
Seria a antecipocao (to pronunCimeflt0 (1(1

Deputado.

O SR. !)EPUTADO NILSON GONTIJO
Sr. Presidente, Srs. Deputados, existe no Re-
gimento (lispositivo que impede o Deputado
de participar de votacão de rnatéria na qual
o porlamentar tenha interesse. E dispositivo
expresso do Regimento.

Sr. Presidente, admitarnos quc o candi-
(Into indicado pelo Si-. Governador Para Pre-
feito Municipal (Ic Patrocinio fosse irmao (10
Deputodo Srgio Olavo . No momdnto cm que
S. Exa. se dirigisse a cabine e colocasse o
voto em bronco, estaria participando de urn
ato ate mesmo inconstitucional. Logo, o nobre
Deputado Sérgio Olavo Costa está certo em
sun argurnentacaO. No inomento cut S.
Exa. se julgue impedido (Ic participar da
votacão, embora esteja no plenario, nao po-
derâ faze-b. Não ha nenhurn dispositivo ex

-presso que obrigue o Deputado a participar (in
votaçao e que 0 irnpcça tie abster-se (Ic votar.
Se dc tern csscs motivos por razöes de cons-
ciCncia, por parentesco, e flao qUiSer paitici-
par da votoçao, dc tern esse (lireito . Faco 0
presente qucstao de ordern poe não concordar
corn a (lecisno de V. Exa. como Presidente,
fae a posicão assuinida pelo nobre Deputa-
do Sérgio Olavo Costa, que deseja, por mo-
tivos (Ic foro jntimo, abster-se tie votar no
votaçäo secreta do nome c'ue es0 sob apre-
ciaçäo e votação do Assembléio.

O SR. DEPUTADO PEDRO GUSTIN -
Sr. Presidente, V. Exa. andou bern quan-
(10 respondeu a questão de ordem do Sr.
Deputado Sérgio Olavo Costa da maneira cornO
fez. Se ocorresse o exemplo citado pebo Depu-
tado Nilson Gontijo, o nobre Deputado 5Cr-
gio Olavo ni-to estaria participando do vota-
ção; ele estaria impe(iidO de participar da vo-
taçäo. Poi- conseguinte, .näo seria abstencibo.
Consequenternente, querO louvar a decisao da
Mesa, que agiu acertadamente. 0 Deputado
nao pode abster-Se de votar cut 	se-

creta.

Questöes de Ordem

O SR. I)EPUTADO SERGIO OLAVO COS-
TA - Sr. Presidente, levanto esta questão de
ordem a fini de que a Mesa me informe --
.ja que na reufliãO sect-eta de ontem a noite
desejava que constaSSe (Ia votação secreta
siinplesmeflte a minha abstencãO a respei-
to de meu propósito de não constar men voto
na referida reuniao.

Naquela oportunidade, niio pude (lialogar

coni V. Ex,,,. Por essa i-azão, levanto neste
instante esta questão de ordem a respeito da
votacao secreta de ontem, a fim de que conste
a minha abstencão. Desejo simpleSmente abs-
tee-inc do voto e, Para decisoes futuras, dese-
jo que V. Exa. me preste uma i.nformacäo a
respeito : se poderia constar da votaçao a
minha abstencao.

Pocos de Caldas. Se o que for votar, votar a
favor, o inimigo no ira acreditar. Se votar
contra, estará cornetendo ato de infideljdade
partidária e nina deslealdade corn seus corn-
panheiros de bancada. Se disser que vai vo-
tar em branco, estará anunciando urn voto que
e segredo. Assim, dc deve abster-se de votar,
mas consideremos que dc tern direito de não
votar e estar presente a sessão Para Se consi-
derar presente. Entendo que a Mesa pode con-
siderar o voto dde em branco ao anunciar o
resultado, inns Ihe (ieve ser atribuido o di-
reito (Ic abster-se.

0 SR. PRESIDENTE ---A Mesa vai res-
ponder oportunaiiiente i questão de ordem
formuloda pelo Deputado Nilson Gontijo, em-
born entencba que alguns cieputados estão re-
correndo no expediente dos recursos Para de-
fender uma tese, admnitindo a discusso corn
hipOteses. Urna coiso e certa: nao existe em
votação secreta a figura do abstençCo. Na
horn din que o Secretário está chainando o
Deputado, convocando-o Para votação, dc tel-a
que Comparecer Para votar. No entanto, a
tese é discutivel, a discuss,-to C válida, razao
poe que a Presidêncja Ira responder, oportu-
namente, a questüo de or(lein do nol)re Depu-
tado Nilson Go.ntijo.

O SR. 1)EPUTAI)O NILSON GONTIJO --
Sr. Presidentc, V. Exa. reconhece corno tes
o fato conereto; o objeto especjfjco não
tese. E tese, Sr. Prcsidente, C a defesa de urn
ponto de Vista, C a defesa (IC urn suposto di-
reito; logo, se V. Exa. recebe a questão de
ordern como tese, se V. Exa. admite a dis-
cussCo, se V. Exa. aceita a argumentaçao
Para efeito (Ic discussão, é que V. Exa. flibo
we como decjsão suprema da Mesa a decisão
anterior, decjs5o esta que pode e (leve see
mnodificada Para (far liberdacje ao l)cputado
de se manjfestar livremente. Citej Para V.
Exa. duas hipóteses que poderijo transformar
-se em fatos a qualquer Inornento Logo, o as-
sunto deve ser discuticjo o assunto nierece
exame. 0 nohre Deputado Sérgio Olavo Cos-
ta, como qualquer Outro deputado neste pie-
nário, tern o direito de Se abster de votar, pois,
Se ele votar em branco, ele está, de alguma
forum, participando do votacão. E, se a Mesa
entende que a abstençao é ulna forma de an-
tecipar o voto, se ele votar em branco, dc
flão Se está abstendo.

0 SR. PRESIDEXTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - A PrcsidCncji informna no Depu-
tado Nilson Gontijo que, corn relacão a abs-
tenção, a PresidCncia já tern a posiçibo firma-
da. A PresjdCncia u-a responder ao nobre
Deputaçj0 Nilson Gontijo no que se refere a
segun0 hipotesc formuloda por S. Exa

Nomeaço de Comisso

A Presiclêncja norneja Comjssäo de In-querit0 Para esfudar e equacionar o proble-
ma do cana-deacibcar, constjfujda dos seguin-
Les Srs. l)eputados: Telêmaco Pornpei, João
Marques Dorningos Lanna, Jorge Orlando Ca-
rone e Amjlcar Padovanj - efetivos; Carlos
Lemos, João Bello, Christovam Chiaradja, Elmo
Braz e Lujz Baccirjni -- suplentes.

1)a Sra. Deputada Jdnia Manse, solici-
tando a constituicão de urna comissibo parla-
menGir (le sin(Iicibncja Para visitar a Cidade
Industrial e verificar iii loco a extensão (In
poluicao cousada pela Mannesmann;

(10 Sr. I)eputado Christovarn Chiarodio,
pedindo voto (Ic congratuloçOes corn 0 Dr.
DClcio Euler Horta Sanábio por sua nomea-
çiio Para Chefe do 6.° Distrito RodovjCrjo (IC
Belo Horizonte;

do Si-. 1)eputado João Navarro, pedindo
Voto dc aplausos pela passagern (10 250. ani-
vers-àrjo do Paróquia Nossa Senhora da Pie-
(lade (IC Bai-bacena;

(10 Si-. I)eputado Emilio Haddad, lIder
do MDB, solicitando voto (Id congratulaçoes
coin o povo do MunicIpio die Oliveira pela
realizacao do 1.1 Festa (to Oliveirense Au-
sente e pelo transcurso dc rnais urn aniver-
sãi-io d a ernancipoçao
(10 Municipio;

(10 Sr. Deputado Amilcai- Padovani, soli-
citando voto de congratulaçoes coin a revista
juiz-forana 0 Lince, por sua nova fase de
expansibo;

(10 Sr. I)eputado Comes Moreira, pedin-
(10 \oto de pesar pclo falecimento do Sr.
VItor Goncalves de Sousa, em Itaüna;

(to Si-. Deputado Mendes Bai-ros, solici-
tando %'oto de congratulaçoes corn os Drs.
Marco Aurélio Alves Vaz de Melo e Otacjlio
Ferreira da Costa pelo sell intitulado
0 Menor Anti-Social e a Cultura da Violéjjcja

PROJETOS

Em 1.' discussão:

n.° 207, do Sr. Deputado Luiz Baccarinj,
que da a denominacao de Escola Estadual
Prefeito Rubem do Costa Lima a escola esta-
(lUal do Bairro dos Cristais, de Nova Lima;

n.9 208, (10 mesmo parlamentar, que de-
Clara de utilidade pdblica a Sociedade de
Concertos Sinfônicos, corn sede em São João
del-Rei;

Matéria Aprovada

J1EQUERIMENTOS

n.° 210, (10 Sr. Deputado Euripedes Cmi-
de, declarando de utilidade pñblica a Asso-
ciação das Farnilias Unidas do Bairro Major
Laje, de Itabira;

n.9 211, do Sr. Deputado Fernando Jun-
queira, que declara de utilidade pihlica a
Associacao Escotejra Ayniorés, corn secle no
Municipio de Juiz de Fora.
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V
43* REUN!AO EXTRAORDINARIA, AS 20 H 30 MIN DE 18 DE

SETEMBRO DE 1975

PRESIDNCIA DO SF1. DEPUTADO
FERNANDO JUNQUETRA

Comparecjme0

JoSo Ferraz -- Fernando Junqueira -
Wilson Tanure - Lücjo do Souza Cruz
Said Arges	 Rini Manse - Pedro Gustin
- Arnilcar Padovani - Antonio Dias - Ar-
tur Fagunde.s - Carlos Eloy - Carlos Lernos
- Christovam Chiaradia - Cicero Dumont
- Cyro Maciel - Dalton Canabrava -- Do-
mingos Lanna - Emilio Gallo - Emilio
Haddad -- Euclides Cintra -- EurIpedes
Craide - Fãbio Notini - Fãbio Vasconcellos
- Ferraz Caldas - Genésio Bernardino
Gerardo Renault	 Gornes Morejra	 Hanoi-
do Lopes - Humberto do Airnejda	 Jesus
Trindade -- JoSo Bello	 João Marques -
.JoSo Navarro JoSo Pinto Ribeiro - Jorge
Orlando Carone - José Bonifácjo Fjlho -
José Honório -- José Laviola - José San-
tana	 Kernil Kurnajra	 Luiz Baccanjnj
- Mendes Barros -- Milton Salles - Morvan
Acayaba	 Narcéljo Mendes - Neif Jabur
Nilson Gontijo Nunes Coelho - Pedro

Narciso - Raimundo Albergarja -.-- Ronaldo
Canedo - Sebastjão Nascjrnento - Sérgio

Ferrara --- Sérgio Olavo Costa - Sylo Costa
-- Telêrnaco Pornpei - Vicente Guabiroba.

Materja Aproyada

PROJETO DE LEI

Em discussão 6nica, corn pedjdo de re-
gistro de voto contrárjo do Sr. Deputado
Jorge Orlando Carone, o Projeto do Lei n.
173, do Sr. Governador do Estado, que auto-
niza o Poder Executjvo a alienar terras de-volutas (le propnjedade (10 E.stado.

PROJETO DE RESOLUCAO

Em discussão ánica, n.9 185, da Comjs-
são de Constituiçao e Justica, que altera a
redacao do art. 2.1 da Resolucao n.9 1.097/74, que autorjza o Estado a contrail, emprés-
tirno externo de US$ 25.000.000,00.

PARECER

Dc redacão final do Projeto de Resolu-
cão n.° 185/75.



F
10. REUNIAO ORDINARIA, AS 9 HORAS DE 19 DE SETEMBRO

DE 1975

PRESII)ENCIA 1)0 SR. 1)EPUTAD()
JOAO FERRAZ

Agropedu5rj do Vale do Rio Preto, a reali-zar-se nos dias 19, 20 e 21 (IC setembro emRio Prefo

Comparecjpento

JoSo Ferraz - Fernando Junqueiia -
Wilson Tariure -- - Lücio (Ic Souza Cruz-- -
Said Ares -- Junja Manse -- Pedro Gustjn
- Amilcar Padovanj Artur Fagundes --
Antonio Dias -- Carlos Eloy --- Carlos Lernos
- Christovain Chiaradja -- Cicero Durnont
Gyro Macid -- DOlton Canabr iv1 ----Del-

fun Ribeiro --- l)orningos Lanna -- - Emilio
Gallo Euclj(les Cinti'a - Eunipeles Craide
- FObio Notjnj -- FObjo Vasconcejios -
F'erraz Caldas ---- Genésjo Bernardino --- Ge-
rardo Renault - Comes Morejra - Harold o
Lopes -- Humberto (IC Alineida -- Jesus Trin-
(lade -- Joao Bello - JoSo Marques - João
Navarro - JoSo Pinto Ribejro -- José Boni-
fScio Filho --- JOSé Lavjola --- José Honórjo
José Santana -- Kemil Kuniajra - - Lujz

Baccanini - Mcnk,s Barros - Milton Lima
- Milton Salles -- Morvan Acayaha - Nar-
célio Mendes -- Neif Jabur	 Nilson Gontijo- Nunes Coelho	 Pedro Narciso -- Ronaldo
Canedo Sebastião Nascimento - Sérgio
Olavo Costa - Sylo Costa ---- Telêrnaco Porn-
Pei - -- Vicente Guabjroba

Expedjente

Comunjcacoes

Do Si'. I)eputaclo José Santana, sobre 
0taleciment() do Sr. MOno Hosken, pai do

Vereador José Hosken, ocorrido em SantaBO rhara

do Sr. Deputado Genésio Bernardino,.sohre o falecirnento do Sr. José de Moura
COrnara ex-tabeliCo em Rio Vermelbo

Pareceres

Heceberain pare('ei' favoi'O'ei

(la Coinjss50 (Ic E(lucacOo e Cultura, Osflcquerim.n0 n°s. 555 e 556 e o ofIcio DP
110/75 (Ia Fun(laçuo PandiC Calógeras;

(Ia Comiss5o (Ic Consfitujçso e Justiça,as Mensagens Govcrnament.1is n9s. 71, 72, 73,
4. 75 e 76, na forma, rcspectjv(rnentc 

(lOSSeUjn lc	 piojefos (Ic resoluçao

Proposjcoes

REQUEH IMENTOS

N.9 
569. do Sr. Deputado Neif Jahur,Solicjbin(Io a instalaç'ao (Ic

med	 urn posto regional
Passos
jcoo(IontoIoico (10 TPSEMG na cidade de

n.° 570, do Sr. Deputailo JoSo Navarropedindo seja forrnujaclo apelo ao Sr. Ministro
dos Transportes no sentido de que seja feita1lgaç'5o ferrovjOnja entre Itutinga e Barhace
1a, em extens5o il Ferrovja do Aço;

(10 rncsmo parlamentar, SOlicitando seja
COnstjtuida comjssao de cjnc0 deputados Paraas
sistir Cs solenjclades (Ia V Expo - Feira

PROJETO DE RESoLuço n. 223/75

Aprova convenio celeljra(I0 entre oMinislCrjo (Ia Agricultura e a Secretarja
Ic Esta(lo (Ia Agricultura, objetivando aerra(licaç5o (to percevejo (las pastagens,

A Assellibléja Legjslatjv.1 (10 Estado deMinas Gerais aprova

Art. 1. 0 
Fica aprovado o convênj('('lebrado, eu,data (Ic 29 (IC juiho (Ic 1975,entre o Ministénjo (Ia Agricultur e a Secre-tania (Ic Estado da Agricultura, corn o obje-tivo (Ic erra(Iicar Completamente o percevejo(las pastagens, visando evifar a SiHI propaga-cOo em Minas Gerais e no Pals.

ParOgrafo ünico -- 0 coflvêflio (Ic quetrata 0 artigo, passa a fazer pane integrante
desta resolucao.

Art. 2.0 -- As (lespesas, a cargo (Ia Se-
eretarja (Ic Estado da Agricultr correrSoC c0nt( dos recursos do Departamento de
Defesa SanitOrja Vegetal, alocados na ativj-
(lade 2013.04140752.108 - elemento de des-
Pesa - 4.1.2.0 - Servicos em Regime de
Programaçoo Especial, do Orcarnento vigente.

Mcnsaern Governan.ntai n.° 83, soljcj-fanclo a devoluçao (Ia Mensagern n.° 69, atra-
Yes (Ia qual o Sr. Governador indira o nornedo Sr- 	Gabriel Junior Para ocupii' o
cargo (Ic Prefeito (Ic Tiradentes
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Sala (las Comnjsss 18 (Ic setembro de
1975.

Narcé/jo Mendes, Presidente - Neif Jo-
bar, Relator - Euctides Cintra - Ferraz Cal-
dos --- Cicero Dwnojml -- Jod0 Navarro
João Pinto Ribeiro.

PROJETO l)E RESOLIJCAO N.° 227/75

Aprova convênio Ceicbrado entre a
UniSo, através do Ministérjo da Agricul-
tura c o Estado dc Minas Gerais, através
da SecI-etarja de Estado da AgricuItur,
para a implantaçao do Piano Nacional
dc Scrncntcs.

A AssernJ)Iéia LegisJatjv (10 Estado dcMinas Gerais apnova:

Art. 1. -- Fica aprova(Io 0 convê.nj cc-
lebrado, cm 14 (Ic outubro de 1974, entre a
UniSo, atra-és do Ministérjo da Agricuitur
c o Estado dc Minas Gerais, através da Sc-
crctarja (Ic Estado da Agricultura, visando a
execucao a nivel estadual do Subprogramade Apoio Governamental a impIanta 0 doPiano Nacjonal de Senientes

Parágrafo üniCo - 0 convênjo dc quc
trata o artigo passa a fazer parte integrantdesta resoiuçao.

Art. 2. - As despesas decorrentes daexecuçao deste convênio, no exerciejo dc 1975,c
orner50 a conta da dotacao orcamentarja
20.0704160971072412 - Servicos em
Regime de Programaçao Especial, do orça-
mento vigente da Secretaria de Estado claAgnjcuit

Art. 3: - Esta resoiuçao entra em vigor
Ha data de sua Puhlicaç5o

Art. 4v - Revogain-se as disposjçoes emCofltrSrjo

Art. 3•9 - Esta resolução entra em vigor
na data de sua publicaçSo.
Art. 4•1	 Revogarn-se as disposicOes em

eontrário.

Sala das ComissOes, 18 de setembro de
1975.

Narcélio Mendes, Presidente - Jodo Pinto
Ribeiro, Relator - Jodo Navarro --- Ferraz
Caldas - Euclides Cintra	 Neil Jabur
Cicero Dumont.

PROJETO DE REsoLuçAo N.° 224/75

Aprova cunvênio de cooperacão c in-
tercâmbio celebrado entre a Secretaria de
Estado do Trabaiho, AcSo Social e Des-
portos, o Centro de DocurnentacSo e In-
formática do Ministério do Trabalho e a
Delegacia Regional (10 Trabalho em Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa (10 Estado de
Minas Gerais aprova:

Art. 1.0 -- Fica aprovado 0 convênio (le
cooperação e intercâmbio celebrado entre a
Secretaria de Estado do Trabaiho, Acão Social
e Desportos, o Centro de DocumentaçSo e In-
formática do Ministério do Trabalho e a Dc-
legacia Regional do Trabaiho em Minas (ic-
rais, para a apuracão e 0 processainento dos
dados a que se refere a Lei de 2/3 (art. 360
da Consolidaçao das Leis do Traballio), rela-
tivos ao exercIcio de 1975, concernentes ao
Estado de Minas Gerais.

Parágrafo dnico - 0 termo (IC convênio,
de que trata o artigo, passa a fazer parte in-
tegrante desta resolução.

Art. 2. As despesas a cargo do Es-
tado correrão por conta das dotaçöes orcamen-
tãrias 34.05.15.80.4772.076.000-3.1.3.2 --
Serviços de Terceiros e 3.2.7.9 - Acordos,
Convênios e Ajustes, do Orcamento da Secre-
taria de Estado do Trabaiho, Acao Social e
Desportos.

Art. 3•9 - Esta resolucSo entra em vigor
na data de sua publicaçSo.

Art. 49	 Revogam-se as disposicöes ciii
contrário.

Sala das ComissOes, 18 de setembro de
1975.

Narcélio Meiides, Presidente	 Neil J0-
bur, Relator - Euclides Cintra - Cicero Du-
mont	 João Navarro - Ferra: Caldas -
Jodo Pinto Ribeiro.

PROJETO DE RESOLUAO N. 225/75

Aprova o convênio e sell adi-
tivo celebrados entre a Secretaria de Es-
tado da Agricultura, a AssociacSo de Cria-
dores de Cavalo Marchador da Raca Man-
galarga (ACCMRM) e a sua sucessora, a
AssociacSo Brasileira dos Criadores (10

Cavalo Marchador da Raça MangaIarg
(ABCCMRM), a Associaçao Brasileira de
Criadores de Cavalo Campolina (ABCCC)
e a Associação Brasileira de Criadores de
Jumento da Raca Pega (ABCJRP).

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais aprova:

Art. 1. - Fica aprovado o convênjo Ce-
lebrado, ciii data de 26 de junho de 1974,
entre a Secretaria de Estado da Agricultur
a AssociacSo Brasileira de Criadores de Ca-
valo Campolina (ABCCC) e a AssociaçSo Bra-
sileira de Criadores de Jumento da Raça Pega
(ABCJRP), objetivando o fomento da criaçSo,
a expans5o dos trabaihos de registro geneal.
gico das racas e o controle sanitário dos re-
banhos assistidos pelas Associaçöes de Re-
gistro.

Art. 2. - Fica, igualmente, aprovado o
termo aditivo firmado em data de 26 de ju
nho de 1975, entrc a Secretaria dc Estado da
Agricultura, a AssociaçSo Brasileira dos Cria-
dores de Cavalo Marchador da Raga Man-
galarga (ABCCMRM), sucessora da Associaçao
dc Criadores dc Cavaiho Marchador da Raça
Mangalarga (ACCMRM), a AssociaçSo Brasi-
leira de Criadores dc Cavalo Campolina
(ABCCC) e a AssociaçSo Brasileira de Cria-
dores de Jumento da Raca Pega (ABCJRP),
objetivando a prorrogaç5o do convênio cele-
brado aos 26 (Ic junho (le 1974.

Parigrafo ñnico --As (leSpesas, on-
ginárias do termo aditivo ao convênio, cor-
rerSo a conta da dotacSo orcamentarja
20.05.0407.0212.0733279.01 - Acordos, Con-
vênios e Ajustes, do orçamento vigeute da
Superin tcndência Agropecuária da Secreta-
na de Estado da Agricultura.

Art. 31 --- 0 convênio c o termo aditivo
dc que tratam Os arts. 1.9 e 2.° passam a fazer
pane integrante desta resoluç5o.
Art. 4.9 - Esta resohuçSo entra em vigor

na data (IC sua publicaçao.
Art. 59 - Bevogam-se as disposicoes em

rontrario.

Sala das Comissöes, 18 de setembro de
1975.

Narcélio Mendes, Presidente - Cicero Du-
mont, Relator - Ferraz Caldas - João Pinto
Ribeiro - Neil Jabur - Euclides Cintra -
folio Navarro.

PROJETO DE RES0LUA0 N.9 226/75

Aprova convênio celebrado entre 0
Ministénio da Agricultura e a Secretaria
dc Estado da Agricultura, objetivandO 0
estahelecirnento, em âmbito estadual, de
urn subsistema de classificacSo de produ
tos de origern vegetal.

A Asseunbléia Legisiativa do Estado de
Minas Gerais aprova:

Art. 1.0 - Fica aprovado o convêflio ce-
lebrado, em data de 10 de juiho de 1975,

1975.
Sala (las Cornissocs, 18 de setcrnbro die

Nat-ce/i0 Mendes, Presjdente - EucljdesCintra, Relator - 
Neif Jabur - João PintoRibejro -- F

e,,az Ccildas - Cicero Damon!.

Reccbeu parccer dc rcdaçoo final:

PROJETO DE BESOLUcAO N. 185/75

Altera a redaçSo do art. 2.9 da Re-soiucao n.° 1.097, de 1. de juiho de
1974, quc autorjza o Estado de Minas Ge-
rais a cofltratar empj-éstimo cxterno no
valor dc US$ 25.000.000,00.

A Asscmbléia Legislativa do Estado deMinas Gerais aprova:

"Art. 2. - 0 produto da operacOo auto-
nizada no artigo anterior dcstina-se a atender
aos orcamentos de investimentos de órgSos
da adrninistraçso descentralizada e fi integra_

PROJETO DE RESOLUCAO N.° 228/75

dc . - 0 art. 2. da ResoluçSo a.9
Sala das CornjssOes 18 de setembro (Ic 1.097Art. 1.	 1. de juiho de 1974, passa a ter

1975	
a segujnte redacSn

Narcéiio Men(Jes, Presjdente - João PintoRibeiro, Relator - Neif Jab11r - EuclidesCintra -_ Ferpa: Ca/dos - Cicero Damon!
Jodo Ncwarro

entre 0 Ministénjo da Agricuitura e a Secreta-na de Estado da Agricultura, corn o obictivo
(IC estabelecer, em ârnbito estadual, urn sub-
sisteina de eiassificaçSo de produtos dc on-
gem vegetal, visando aprirnorir a qualidade
da produç5o agricola.

Parágrafo Unico --- 0 convlinjo de que
trata o artigo passa a hazer parte Integrante
desta resoiucao.

-	 .	 mbleja Legjsiatjva do Esta(Io deArt. 2.° -- Eta resoluçao entra em vigor	 A Asse
na data de sua publicaçao.	 Minas Gerais aprova:

Art. 3.° - Revoarnse as disposicoes eni iebr
	 dei 

1 r I(7 convAnjo
c o ntr ari o. flist érj o d a Agricultura e o Governo (10 Esta-

do de Minas Gerais, ohjetjvando a execu4;50 deestudos, (Ic orientaçao e de combate é pragado gafanho0 e da cigarrinba das pastagens,
corn a finajjdade de Contrjbujr para eleva-c5o (Ia produtividade dc forragern P a r a  Osrehanhos

Parimgrafo uinko -0
trata o	 convêrijO dc que

artigo passa a fazer parte integrantedesta resoluçao.

Art. 2.° - As despesas decorrentes dacxecucSo deste convênjo, no exercjcjo (Ic 1975,conI-erSo ii ('oflta (las (Iotacocs on
camentárjas20.130414 14.07510464120 e 20.13.0414

0751-048-4120 - Servjcos em Regime de Pro-
grarnaçao Especial, do orcarnento vigente da
Secretarja de Estado da AgricuI
Paragrafo 1nico - Nos exercjcios sub-

sequente as despesas corrcm-5o a conta de

mento do Estado
dotaçSo própnja a ser consignaJ no Orça-

Ant. 39 - Esta resoiuçao cntra cm vigorna data dc sua PublicaçSo.
Art. 4•c	 Revogarn5 asC	 disposiçoesm COfltrario

Aprova convênjo ceietmra(Io entreo Minisjérjo da Agricultura c o Governo
do Estado de Minas Gerais, objetjvando
desenvoi\(r medjdas de combatc a pra-ga do gafanhot0 e da cigarrjn	 das pas-tagens.
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lizac"-Io (Ic capital (I(' sociedatles de ecoflonhia
iiiista, distribuido (Ia seguinte forma:

I US$ 2.500.000,00 ao Departamento
de Aguas e Energia Elétrica, para execucSo
(Ia segunda etapa de eletrificaçSo em areas
pioneiras;

II -- US$ 17.500.000,00 ao Departamen-
to (IC Estradas de Rodagem -- DER-MG, para
exccuçSo (10 Programa de Investimentos Ro-
doviarios - PRODER, compreendendo a im-
plantacão, meihoria e pavimentacão de
rodovias;

III US$ 1 .250.000,00 ao Centro Tec-
nológico de Minas Gerais, para aplicacSo nos
projetos de Tecnologia de Alimentos, Centro
de Anâlise Quimica Experimental e Controle
(le Qualidade;

IV	 UC$ 1.250.000,00 a Companhia de
Saneamento de Minas Gerais COPASA-MG,
para aplicacSo em investimentos necessários
A ampliaçSo e meihoramento de sistemas de
abastecimento dágua em municIpios mineiros;

US$ 2.500.000,00 a Companhia de
Distritos Industriais, para aplicaçSo em obras
dc infra-estrutura nos distritos industriais de
Montes Claros e de Ernbiruçu."

Art. 2.	 Esta resoluçSo entra ciii vigor
na data de sua publicaçSo.
Art. 3•9	 Bevogarn-se as clisposiçöes em

contrário.

Sala (las Comissöes, 18 de setembro de
1975.

Doinirigos Lcinna, Presidente Antonio
Dias, Relator - Neil Jabar - José Bonif a-
do Filho.

Oradores

EXTINAO I)AS SUBLEGENT)AS

O SR. DEPUTADO DALTON CANA-
BRAVA Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Sabre 0 requerimento do nobre lider do MDB,
quero falar a verdade. 0 MDB já foi tern-
velmente prejudicado pela sublegenda. Hoje
dc é contra a sublegenda por coerência p0-
utica e nSo por tática. A tática nos obrigaria,
ate, a sen favoráveis a sublegenda, porque o
nosso é urn partido em ascensSo, urn parti(lo
em crescirnento, onde Os candidatos pululam.
Nós nSo temos homens tradicionais, chefes
politicos fortes, mas ternos o povo. Se pu-
dermos ter três candidatos para a Prefeitura,
a vantagern é toda do MDB, porque, se ele
nao tem urn cliefe politico forte, tern a massa
corn dc. Portanto, seriam três nomes po-
pulares. Por isso, nSo é taticamente que o
MDB estã-se colocando contra a sublegenda,
mas apenas por questSo dc principio (lemo-
crático. E questão de estar sempre coerente
corn a sua pregação, no tempo em que a
sublegenda era contrária aos interesses do
MDB, e ele pregava contra. Agora, mantérn,
coerenternente, a sua pregaçSo. Ela nSo é
hoje desvantagem para 0 MDB. Por esse mo-
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Ii vo, (0l0(O-hfl( a favor (10 Iequenim0 d
rneu nobre lider e curnprjrnentoo pela siniciativa.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, nSo é
possivel esta Casa transformar-se numa casa
(Id conformisrno: esta Casa representa a es-
sência dos debates, é uma Casa de debates
por excelência e, por isso mesmo, é chamad
(Ic parlamento; é onde os deputados falam
expressando a vontade do povo; é onde as
idéias são discutidas; é onde existe 0 debate(Ia inteligência, da cultura c da fé no Brasil.
nSo é possivel que cia se transforme nurn
Casa silenciosa, que segue de cahe(a
os ditames superiores. Não, Sr. Presidente
nSo é da maioria silenciosa que nasce o pro
gresso e o desenvolvimento. 0 Progresso e
o desenvolvimento nascem da minorja 1flCø.
formada, das inteligências criadoras e afir-
iriativas. Nascern do debate e da discussão
da inteligência e da cultura. NSo é Possivel
que em Minus Gerais, o Estado politico do
Brasil, a Casa de representaçSo popular con-
tinue sempre a debater assuntos die interesse
nias que nao constituern a essência do poder
politico.

0 Poder Legilativo, Sr. Presidente, tern
sua funçao precipua no debate politico, e o
que propornos a V. Exa. que foi tao fe-
liz; V. Exa., que obteve o exit0 reconhecido
por toclos; V. Exa., que conseguiu super-
lotar esta Casa corn a juventude; V. Exa.,
que trouxe para nos o meio universitánio de
Belo Horizonte, a fim de participar e se cons-
cientizar dos grandes problernas nacionais -
é que V. Exa. seja sensivel a este apelo,
porque, dc outra rnaneira, poderá alguem jul-
gar que esta Casa, ao debater os assuritas
nômicos, cstá-se omitindo, está-se esconden
do (Ic rnaneira acovardacla em relaçao ao seu
papel principal, que é a discussSo politica.
Por esta razSo, apelo para a coragern civica
de V. Exa., apelo para a intcligencia de que
é dotado, apelo para a sua consciência, para
que ajudemos o Sr. Presidente da Repüblica,
ciue pe(liu ao Brasil o exercicio da criati-
vidade para encontrar o modelo politico me-
ihor para a nossa Pãtria.

Creio, também, Sr. Presidente, que nSo
ma faltar neste plenario a concornência de
deputados e estudiosos (10 assunto. Quero
crer que nSo vai faltar a poderosa força da
juventude e a boa vontade dc todos, para, o
modelo politico que será meihor para nos,
que jé estarnos saindo, mais ainda para aque-
les que estão entrando.

Sr. Presidente, estou tranquilo, porque
conheço V. Exa. Desço desta tribuna na cer-
teza (IC quc este requerimento serã acoihido
por V. Exa., que porá a serviço do scu cum-
primento 10(10 0 prestigio c toda a força da
Mesa desta Casa.

SUBLEGENDAS

O SR. DEPUTADO MENDES BARROS -
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Sou fav0
ravel a aprovação do requerimento do iluS
tre Deputado Emilio Haddad, lider da bafl
cada do MDB nesta Casa, que encaminhOU aO

Sr. Presidente da Repñblica uma solicitaçao
para que fosse apresentado ao Congresso
Nacional projeto de lei terminando corn as
50blegefldaS.

O MDB, hoje, nSo so em Minas Gerais,
was em todo 0 Pals, já nao teme essa aher-
racão, essa imoralidade que é a sublegenda
e principaimente, a soma delas. E posso di-
jer de cátedra que, em 1966, para disputar
unla eleicão pclo MDB, as maiores dificul-
dadeS cram encontradas para a inscrição de
candidatos, principajmentc no interior de
Minus Gerais.

O orador que ocupa esta tribuna foi can-
didato a prefeito em Governador Valadares,
concorrendo sozinho nurna legenda contra
dois outros candidatos da ARENA, e, mci-
déstia a parte, na sedc do municIpio obteve
60% da votação, mas, no aspecto global,
perdeu a eleiçSo para os dois outros candi-
datos, corn 0,5% dc diferença, por causa da
zona rural, após o Ato Complementar n.9 24,
de 25 de novembro de 1966.

Não é por causa disso que sou contra
a sublegenda, c sim porque vejo smoralida-
de nesse processo eleitoral em que 0 eleitor
e privado da sua vontade: vota em urn de-
tenminado candidato, e 0 seu voto serve para
eleger outro, as vezes que ihe e mais anti-
pático do que o candidato do partido adver-
sário. Isto aconteceu em Governador \ ala-
dares, onde os eleitores da sublegenda do
ex-PSD, que tern servido dc escada para dci-
cão do candidato a prcfeito da legenda da
ex-UDN, sentcm-se constrangidos corn esse
processo e Se sentirjam muito mais alegres
se tivessem votado no candidato do MDB.
Mas agora, princjpalmente em Governa

dor Valaciares, isso nSo ira accintecer. Nós
hoje não temcmos a sublegenda. A eleicão
para prefeito de Governador Valadares é
tranqüiia para o MDB, porque a conscjenti
zação da facçao do ex-PSD é votar no MDB,
para evitar o que já aconteceu duas vezes,
onde seus votos elegeram candidatos da cx-
-UDN. 0 tratamento que a ARENA do ex-PSD
vem recebendo naquela cidacie fez corn que,
mesmo que os lideres apresentassem seus
candidatos, o povo votasse nos candidatos
do MDB, para evitar nova decepcao.

Não ternos a subiegenda, embora a corn-
batamos, por princjpio partidái-jo, por pnin-
dlpio democratico por acharmos que cia é
uma imoraljdade que nSo pode continuar. Ou
se produram integrar os partidos politicos,
ou se criarn novos partidos, mas não pode-
urns admjtir que a soma da sublegenda con-
tinue a vigorar neste Pais. A sublegenda ja
e uma aberraçao, mas a soma da mesma é a
maior irnoraijdade dentro da Iegisiaçao elei-
loral. Esperarnos que o Governo Federal,
mesmo corn a rcjeicao do requerirnen 0 do
Deputado Emilio Haddad, lider do MDB nesta
Casa, procure, se não for agora, nesta pro-
Xima eleiçao, pelo menos na outra, acabar
Corn a sublegenda. Nós, que aguardarno5 aseleiçöes diretas para governador do Estado,
flão tememos a sublegenda nern nesta moda-
lidade. 0 MDB tern candidato a altura paraC(Jflcorrer corn a ARENA, seja corn on sern
Sublegenda, porque o povo está conscienti-
zado e vai votar nos candidatos do povo.

Do Sr. Deputado Pedro Gustin, solici-
tando a constituicao de comissão para de-
bater o anteprojeto da nova lei das socie-
dades anOnimas;

do Sr. Deputado João Navarro, pedindo
seja constjtulda uma comissão dc cinco Depu-
tados para representar a Assernbléia na V

	

Expo	 Feira Agropecuania do Vale do Rio
Preto.

Nomeaçâo de Comissöes

A Mesa nomeia, para estudar e debater
o anteprojeto da nova lei das sociedades anô-
nimas, a requerimento do Sr. Deputado Pe-
dro Gustin, comissão composta dos Srs. Dc-
putados João Marques, Narcélio Mendes, Pe-
dro Gustin, Lujz Baccanjni e Kemil Kumaira;

para representar a Casa na V Expo -
Feira Agropecuanma do Vale do Rio Preto, nos
dias 19, 20 e 21 de setembro, na cidade dc
Rio Preto, a Mesa nomeia, a requenirnefl0 do
Sr. Deputado João Navarro, comissão cons-
titulda dos Srs. Deputados João Navarro,
José Honório, Cyro Maciel, Sérgio Olavo Costa
e Amlicar Padovani;

para visitar, no prazo de dez dias, a
Area poluida pela Mannesmann, a Presidên-
cia norneia, a requerjmento da Sra. Depu-
tada JOnia Manse, comissão de sindicância
constituida dos scguintes Srs. Deputados:
cfetjvos Jesus Trindacle, Gerardo Renault,
Antonio Dias, João Pinto Ribeiro e Haroldo
Lopes; suplentes - Morvan Acayaba, José
Santana, João Bello, Dalton Canabrava e Eu-
ripedes Craide.

Questôes de Ordem

Queremos a moralizacao da legisiaçSo dci-
toral, nao por temermos a sublegenda ou uma
derrota do MDB, mas para obter a conquista
da liberdade do eleitor.

Matéria Api-ovada

REQUERIMENTOS

O SR. DEPUTADO FERRAZ CALDAS
Em que pese todo o respeito que tenho belos
nobres Deputados que cornpOern a cornissão
ora designada, creio que a mesma é intern-
pestiva, porquanto existe uma comissãO par-
lamentar de inquérito tratando do assunto.
Essa comissão foi especialmente designada
e esta fazcndo urn trabaiho profundo a res-
peito. Portanto, acho que uma comissão de
sindicãncia iria chocar-se corn o trabalho
que urna CPI está desenvolvendo nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE - A Presidêncja,
em rcsposta a questão dc ordern do nobre
Deputado Ferraz Caldas, tern a informar que
realrnente já existe em funcionarnento na
Casa urna comissão dc inquérito para inves-
tigar a poiuiçSci ambiental em nosso Estado,
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LA
dos cia ARENA e do MDB para verificar, comissão constituida pom- esta Casa, para que,
in loco, as causas da poluiçao .naquela região. juntas, corn o pensamento unAnime desta Ca-
Sabemos que, através de nosso digno e

jiustre companheiro Ferraz Caldas, consti-
tuiu-se nesta Casa uma comissão parlamen-
tar de inquérito pam-a examinar o probleimia
da poluição na area da Grande Belo Hori-
zonte.

Faremos tudo o que for preciso cm tet-
mos de colaboracao para que a CPI, consti-
tuIda de ilustres Deputados desta Casa, re-
ceba as infonmaçoes e relatórios que tradu-
jam o pensaniento (Ifl npinião pdbljca de
Belo Horizonte.

Outro objetivo, quo não o de colaborar
oil (Ic traduzir o nosso pensamento, através
do apoiamento dos nossos nobres companhei-
ros, foi o de procurar, corn esta comissãu
dc sindicância e corn esta visita a região da
Mannesmann, especificarnente, trazcr a esta
Casa e a esta cornisSão Os subsIdjos neeessá-
nioS. Ela haverá de levar as autonidades do
Governo tudo o que é importante e necessã-
rio para que o Governo Federal possa solo-
cionar o probierna cia poluição na ãrci da
Grande BH.

constitulda em virtude de requerimento cujo
primeiro signatário é o nobre Deputado Fer-
raz Caltias, que tambérn subscreveu o reque-
rimento da nol)re Dcputada Jdnia Manse.
Entretanto, a Presidência verifica serem di-
versos os objetivos dos dois requerimentos,
corno (liversas são as atribuiçOes (las comis-
söes de inquérito e de sindicância, conforrnc
a cicfinicão regimental.

0 SR. DEPUTADO FERRAZ CALDAS -
Tenho por hãhito confiar cm incus colegas
e assinar ate mesino sem ver. Pcdirain-mne
quc firmasse urn requcrimento, e eu o fiz,
confiando ciii mcus colegas. Mas tenho para
mini quc, Sc persistir esta comissäO, talvez
seja interessante que se dissolva, então, a
cPI.

o SR. DEPUTAI)0 HAROLDO LOPES
Quando foi constituida a CPI para apurar a
extcnsão cia poluicão na area nictropolitana,
postcriornicntc ampliada para todo o Estado
de Minas Gerais, vcrificou-se, (lurantc a pri-
iiieira rcunião da CPI sobre poiuicão, que
havia urn dccrcto presidencial no sentido tie

abrangcr todo 0 problema. Dentro (lcssc de-
creto, a CPI formada ficou apcnaS coin a
incurnbência de fazcr nacia mais, nada me-
nos do que a sifl(liCâflCia quanto a poiuicão
na area metropolitana. Entendo que a sin-
dicância scria no scntido de visitar locais,
fazcr levantamdntos das Areas poluIdas, para
verificar o quc é poluicão, como se está pro-
cessando e quais Os males caUsa(IOS por esta
poluicao em tocia a area metropolitana e cm
todo o Estado de Minas Gerais. A comissão
já iniciou o seu depoimento, trazendo reprc-
sentante da area de Contagem. Possivel-
monte serão ouvidas outras empresas e feito
levantamcnto de toda esta area. Este novo
requerimento está dentro dos principios que
a própnia CPI determina. Seria possIvcl in-
cluir esta sindicância dentro da GPI já for-
mnada?

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - A Presidência mantém a
decisão e informa ao Deputado Haroldo Lo-
pes que dc também subscreveu o requeri-
mento da Deputada Jdnia Manse.

o SR. DEPUTADO HAROLDO LOPES -
V. Exa., como Presidente da Casa, poderá
exarninar a questão corn mais rigor. Não im-
porta que eu tenha subscrito o requenimento.

taiada sobre o rneio arnhicntc e que jii tra-
baiha nesta Casa.

Fui indicado agora para integrar esta
nova comissão, quc cstá scncio norneada para
verificar in loco a poluicao da Mannesmann
Entendo, como os Deputados Ferraz Caldas
o Ilaroldo Lopes, que haverñ umna diluicao
dos nossos trabaihos. Ha urn provérbio Ia-
tino: Quod abundat non riocet. iIas, aquj,
ontenclo que a abundãncia de comissOes pode
tumultuar os Irabaihos cia CPI. Esta comj
são de sindicãncia ira atrapaihar Os trab
ihos (Ia CPI já criada. Entendo que não ha
ncccssidadc de criar-se nova comissão. Este
é o mcu cntcndiinento.

0 SR. PRESIDENTE - Não ha qucstao
de ordem a ser resoivida.

0 SR. DEPUTADO HUMBERTO DE AL-
MEIDA (Levanta questão de ordem, que
deixa de scr publicada pon não ter sido de-
volvicla pelo orador.

0 SR. 1)EPUTADO JESUS TRINDADE
Si. Presidento, cu cntcndo quc, cxistindo a
CPI para cstudar a poluicão no Estado, seria
(lcsneccssária uma outra cornissão para exa-
ininam' poluicão em Belo Horizonte. Enten-
(10 quc a parte está incluicia no todo. Suge-
riria a Mesa, data venia, que incumbisse a
I)ioPria CPI já constituicla, tic participar di-
rctainentc da sugestão feita pela ilustre I)epu-
ta(la Junia Manse.

0 511. PHESIDENTE - A Prcsidência
ira examinar a questão (le ordem (10 nobre
l)eputado Jesus Trindade.

A SRA. DEPUTADA JUNTA MARISE -
Sr. Presidentc, quando, ha vânios dias, ocupa-
mos a tribuna desta Casa para levantar o
problerna da poluicão emanada pela Cia. Si-
(icrurgica Mannesmann, mostramos aos Srs.
Deputados e as autoridacies tie nosso Estado
a gravidade do problema que provoca a p0-
luicão da referida companhia, através de suas
chaminés.

Retornamos a tribuna corn o objetivo de
prestar a cidacle e a opinião pdblica urn ser-
viço no sentido tie levar as autonidades do
Governo Federal urn relatónio analisado pe-
los seus órgãos, rclatório este corn profun
didade e seriedade suficientes, que mostre 0

que reairnente esta provocando a poluicãO na
Mannesmann.

0 SR. PRESIDENTE - Não ha questão 
de ordem a ser resoivida.

	

	
0 nosso pronunciamento foi de grande

profundidade, como os Srs. DeputadOs P'
o SR. I)EPUTADO ANTONIO DIAS - deram observar. ConstituimoS, corn 0 

apoia

Sr. Presidente, tambérn integro a CPI ja ins- mento regimental, uma comisSão de DepUta

sa, poSsamos ir ate 0 local para examinai-o
problema da poluiçao.

Este o nosso pensamento, sem querer fe-
i.ii. susceptihjijclades de quem quer que seja,
mas dentro do nosso espInjto pñblico, do
nosso ideal de servir e, acima de tudo, do
flossO desejo de colaborar. JA entramos em
ontendimento corn alguns dos Srs. Deputa-
(los cia comissão constituida para examinar
a poluiçao e esperamos que as duas comis-
sacs possam in juntas, ate o local, a fim de
examinar o problema.

0 SR. PRESIDENTE -. A Presjdência,
respondenclo a questão do ordern da nobre
1)cputada Jimnia Manse, mantém 0 seu pen-
samncnto e sua decisão tie co,flstitujr a comis-
são solicitada pela nobre Deputacia, por en-
tender quc os objetivos são outros e dife-
rentes dos da comissão solicitacla peio nobre
Deputado Ferraz Caidas.

Entrctanto, Sr. Presidente, achainos quo
o nosso objetivo .não foi compreendjdo. Mas
entendernos - e também entenderam os Srs.
Deputados, principaimente os que integrani
esta comniSsão e o ilustre autor da CPI
que 0 nosso objetivo era o do colaborar.

Por isto, desejamos agora que a coniis-
são por nos solicitada seja incorporada a

Todavia, dada a tese levantada pelos no-
hres Deputados Fenraz Caldas, Haroldo Lo-
pes, Antonio Dias, Humberto de Almeida, J6-
sus Trindade e, agora, pela nobre Deputada
Jánia Manse, a Presidência vai ente.nder-se
coui a eoinissão de inquénito para apurar a
poluição ambiental, a fim de harmonizar
pontos de vista, no sentido de quo a comis-
são de sindicãncja, agora soiicitada, possa
incorporan-se nos ohjetivos da comissão de
inquénito.
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I107.4 REUNIAO ORDINARIA, AS 20 HORAS DE 22 DE SETEMBRO
DE 1975

A Assembléja Legislatjva do Estado de
Minas Gerais decreta:

PRESIDENCIA DO SR. DEPUTADO
FERNANDO JUNQUEIRA

Comparecimento

Fernando Junqueira	 Lücio de Souza
Cruz - Said Arges	 Artur Fagundes
Carlos Lemos - Cicero Dumont	 Cyro Ma-
ciel - Delfim Ribeiro	 Domingos Lanna
Elmo Braz - Emilio Gallo -- Emilio Had-

dad - Euclides Cintra - Fãbjo Notjnj
Fábio Vasconcellos - Ferraz Caldas - Ge-
nésio Bernardino - Haroldo Lopes	 Hum-
berto de Alrneida - Jesus Trindade	 Joäo
Navarro - Jorge Orlando Carone	 José
Laviola - José Hunórjo	 Lujz Baccarjnj
- - Mendes Barros -- Milton Lima	 Milton
Salles - Nilson Gontijo - Nunes Coelho
Ronaldo Canedo - Sebastião Nascjmento
Telêmaco Pompei.

Expediente

MENSAGEM

N.9 84, encamjnhando currjculo do Bel.
José Carlos Francisco Para o cargo de pre-
feito do MunicIpio de Monte Sião.

OFICIOS

Art. 1. - Fica o Poder Executjvo auto-
rizado a perrnutar corn a Prefejtura Munici-
pal de Baependj imóvel de sua propriedade e
d9rninj0, havido por escritura püblica de doa-cão, Cartórjo de 1-0 OfIcio da Comarca deBaependj, sob o n.9 23.058, livro 3-11, us. 33-v,
rcgistrada no cartórjo próprjo da mesma Co-
marca.

Parágrafo ünico - 0 irnóvel acima refe-
rido, corn 1.210 rn2, situa-se na Rua da Con-
ceiçSo, zona urbana de Baependj, onde fun-
ciona, em condicOes precarissirnas, a E.E.
Senador Alfredo CatSo, em prédio antigo, de
construcao rnetálica, já tecnicamente conde-nado.

Art. 2.° - 0 irnóvel oferecjdo em per-
iliuta pela Prefeitura situa-se também em zona
urbana da mesma cidade, corn urna area de
5.000 m2, havido pela Prefejtura por escritu-
ra de compra, registrada no Cartónjo de Re-
gistro de Irnóveis da Cornarca de Baependj,
livro n.° 3-N, as fis. 80-v., sob o n. 26.713.
Art. 32	 Revogamsc as disposiçocs emcontrárjo

Art. 4•9 -	 Entra em vigor esta lei nadata de sua Publicacao

1975.Sala das Reuniöes, 18 de setemjjr0 de

Do Dr. Crispjiii Jacques Bias Fortes, Se-cretan0 de Estado de Obras Püblicas, cornu-
nicando que, em atendirnento aos Requerjmen
tos fl.°s 299 e 300, dos Srs. Deputados Fer-
nando Junqueira e Elmo Braz, oficjou a Bede
Ferrovjárja Federal reiterando apelo corn vis-
tas a manutenç50 do trecho Três Rios - Bi-
Cas e envjaflcjo cOpja Xerox da resposta da-
quela empresa;
do DiretorGeral do DER, Eng'. GeraldoPereira da Silva, informando, em atendjrnento ao Bequerjmen0 n.9 452, do Sr. Deputado

Gerardo Renault que o Conseiho de Trans-
Porte Coletjvo Internacional na reunjSo de12-8.75, consjderou invjável a criacSo de linha
de ônjbus ligando a cjclade de Varginha aCaldas passando por EIój Mendes, Paraguaçu,Machado, Campestre e Poços de Caldas.

Proposiçoe

PROJETO DE LEI N.' 229/75

Autorjza o Poder Executjvo a per-
mutar corn a Prefeitura Municipal de
Baependi imóvel que menciona.

José Hondrjo - Luiz Baccurjjzj - Se-
bastido Nascimento	 João Marques - Dal-
ton Canabrava - Telêmaco Poinpej -
Lernos.

.Justificacao -- 0 atual prédio onde fun-
(iona a Escola Estadual Senador Alfredo Ca-tao
'
de construçao metálica antiga, encontra

-Se em estado precarissimo de coflservacao escm condiçöes técnicas de funcionarnento, nãoadmitindo, destarte, reformas

Segundo o Piano de Governo - area da
Secretarja de Estado da Educaçao - já Se
encontra incluldo, Para o exercjcio de 1976,
programa de construçSo de urn prédio es-
cohn- moderno, destinado ao funcjonamento
da E.E. Senador Alfredo CatSo.

Para atender a normas técnicas cia Sc-
cretarja de Estado da Educacao, necessárja
se torna a disponjbjljdade do Estado e uma
area de terreno compativel de, no mInirno,
5.000 m2, em local devidamente adequado e
no perirnetro urbano, Para a refenjda cons-
truçSo.

0 Estado nSo possui, no Municipjo de
Bacpcndj, area de terra que atenda a essas



exigências, o que leva a Prefeitura Municipal
local, tambérn interessada em solucicsnar o
problema do ensino e educacSo em sua co-
munidade, a propor a presente perinuta, corn
visivel vantagem para o Estado.

A area de terra oferecida em permuta
pela Préfeitura situa-se em local de terreno
soalheiro, corn arnpla visSo, ambiente dc ar
puro, sadio, scm nenhurna poluiçiio em suas
proximidades, sendo, em tudo, rnelhor do que
a atual localizacSo da E.E. Senador Alfredo
Catão.
Justifica-se, afinal, o presente projeto, pelo

fato de a area de 1.210 m2, de proprieda(1e
do Estado, não comportar a co.nstrUca() rn-
cessãnia para funcionamento da escola, eni
moldes modernoS, e nem se enquadrar nas
exigências técnicas da Secretaria de Estado
da Educacão, principalmente visando a ex-
pansão do ensino para o futuro.

Cremos, assirn, justificado nosso projeto

José HoiióIio

HEQUERIMENTOS

Do Sr. 1)cputado Mendes Barros, pedin-
do sejam enviadas congratulacöeS ao Diretó-
rio Acadêrnico Ledo de Faria, da Faculdade
de Farmácia, Bioquimica e Odontologia de
Alfenas pelo êxito alcancado corn a realizacSo
(Ia XII Jornada Cientifica de Alfenas, de 14 a
20 do corrente mês;
(10 mesmo parlamentar, solicitando voto

de congratulacöes corn o Sr. Newton Cardo-
so, Prefeito Municipal de Contagen, pelas
inñmeras e valiosas inauguraçöcs realizadas
no Municipio por ocasiSo da Sernana da Pa-
tria;
da Sra. Deputada Jñnia Manse, pedindo

voto de congratulacöes corn a TV-Tupi de São
Paulo, órgao dos Diários c Einissoras Associa-
dos, pelo transcurso do seu 25.1 aniversário
de fu.ndacSo.

Comunicac6es

Do Sr. Deputado Emilio Haddad, Lider
do MDB, sobre o falecirnento da Sra. Eulisia
Borges Salornão, irma do Sr. Deputado Eu-
ripedes Craide, ocorrido na data de hoje, ern
ijberaba;
do Sr. Deputado Milton Lima, sobre o

falecirnento da Sra. lolanda Mendes Teixeira,
ocorrido nesta Capital, no dia 18-8-75.

Questôes de Ordem

o SR. DEPUTADO EMILIO HADDAD -
Sr. presidente, gostaria que V. Exa. infor-
masse a Casa se houve alguma modificação
na lideranca da ARENA e do Governo, se foi
cornunicada a Casa e, em caso afirmativo, em
qual data.

O SR. PRESIDENTE A Presidência
informa ao nobre Deputado Emilio Haddad
que vai solicitar informacOes a Assessoria e
ainda nesta reunião, responderá a sua ques
tao de ordern.

O SR. DEPUTADO JORGE ORLANDO CA-
HONE - Sr. Presidente, ainda sobre a ques-
tao de ordern anterior, do nobre Deputado
Emilio Haddad, pediria a V. Exa. que, no
caso de não ter havido nenhurna modificacao
no quadro da liclerança da ARENA nesta
Casa, providenciasse certidOes, para fins de
direito, para amanhS cedo, no mais tardar.

O SR. PRESIDENTE - A Presidência
registra a questSo do ordem do nobre Depu-
ta(Io Jorge Orlando Carone e informa que to-
mnarã as proviclências cabiveis.

O SR. DEPUTADO JORGE ORLANDO CA-
BONE - Sr. Presidente, como anteriormen-
te pedi, agora reitero a minha questSo de or-
demn, solicitando da Mesa o for.necirnento de
certidao sobre a questão de ordem do Sr.
Deputado Emilio Haddad e sua resposta, a
fim de que, corn esta certidão fornecida pela
Mesa, referente ao lider da ARENA e do Go-
verno, resposta esta, segundo a Mesa: o lIder
da ARENA e do Governo não renunciou ao
seu cargo. Portanto, não houve mnodificacão
na liderança. Peco a V. Exa. que forneça a
certidSo, porque necessitarnos dela para entrar
corn recurso no TRE.

O SR. PRESIDENTE - Respondendo a
questao do ordem formulada polo Sr. Depu-
tado Jorge Orlando Carone, a Presidência in-
forma que (leterminara a Assessoria que aten-
(la a solicitacão dc S. Exa. no dia de amanhã.

o SR. DEPUTADO JORGE ORLANDO CA-
HONE - Sr. Presidente, solicito a V. Exa.
que faca constar dos anais da Casa e da ata
(10 nossos trabalhos que foi interpelada essa
Presidência, no sentido de quo informasse a
este Deputado se ate hoje o lider da ARENA,
nesta Casa, é o Sr. Carlos Eloy. Peco ainda
a V. Exa. que faca constar da ata que a res-
posta de V. Exa. afirina que o atual lider
da ARENA é o Sr. Carlos Eloy.

O SR. PRESIDENTE A Presidência
informa ao nobre Deputado que todas as suas
palavras constarão das notas taquigraficas

O SR. DEPUTADO ARTUR FAGUNDES
- Sr. Presidente, o egnégio Tribunal EleitO-
ral, ern decisSo publicada no Orgão oficial
dos poderes pñblicos do Estado, em data de
sabado miltimo, dcterminou a exclusSo da fun-
cSo (Ic Secretârio do MDB - Comissão Exe-
cutiva Regional - do nobre Deputado Emilio
Haddad, pelo fato de entender aquela egr6gia
corte sen incompativel e vedada a acUmula-
ção de funçSo executiva.
EntSo, Sr. Presidente, a questão de ordelfl

que suscitarnos visa registrar, nos anals da
Casa, a desnecessidade de constar que o atUa
lider do MDB é o Deputado Emilio Haddad

O SR. PRESIDENTE - A Presidê'
registra a questão de ondern do nobre DeP0
tado Artur Fagundes.

o SR. PRESIDENTE	 Nao hA questão
de ordem a responder.

Decjsäo de Questo de Ordem

A Presjdêncja informa ao Sr. Deputado
Emilio Haddad que, consoante informacoes

O SR. DEPUTADO JORGE ORLANDO CA-
BONE - Sr. Presidente, o nobre Deputado
Artur Fagundes talvez esteja confUfldjndo Não
pedi que constasse da ata dos tnabalhos que o
nobre Deputado Emilio Haddad é o lidem- do
MDB. Pedi, isto sim, que constasse dos anais
- e a Taquigrafja deve ter registrado - que
o atual 11dm- da ARENA, na Casa, é o Sr.
Deputado Carlos Eloy. E isto, querendo ou
não o nobre colega, ira constar.

Então, Sr. Presidente, eu solicjto a V.
Exa. que não ]eve em consideração aquilo que
disse 0 Deputado Artur Fagune5, pois o que
eu disse não foj aquilo que S. Exa. entendeu.
Em seguida, Sr. Presidente, volto a soil-

citar de V. Exa. que me forneca, ainda ama-
nhS, a certjdão respectiva, para fins do di-
reito.

dadas peja Assessorja ate a presente data não
houve oficialmente nenhuma comunicacao fei-
ta pela direçao da ARENA.

Matérja Aprovada

IIEQUERIMENTOS

Da Sra. Deputada Jánia Manse, solici-
tando voto de congratu1açe5 corn a TV Tupi
de Säo Paulo, órgao dos Diárjos Associados,
pelo seu 25.9 aniversárjo de fundaçao;

do Sr. Deputado Mendes Barros, pedindo
voto de congratu1açe5 corn o Sr. Newton
Cardoso, Prefeito de Contagem, pelas ináme-
ras e valiosas i.nauguraçoes realizadas no mu-nicipio, p01- ocasião da Sernana da Pátria;

do mesmo parlamentar, Solicitando voto
de congratuiaç6e5 corn o Diretónjo Acadê-
mico Ledo de Fania, da Faculciade de Farrná-
cia, Bioqujmjca e Odontologia do Alfenas pelo
exit0 alcancado na realjzacão da XII Jornada
Cientjfjca de Alfenas.



108.a REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 23 DE SETEMBRO
DE 1975

PRESIDENCIA DO SR. DEPUTADO
JO-10 FERBAZ

Comparecimento

Art. 3.'	 Esta lei entra em vigor na
data de sua publicacão

1975.
Sala das RenniOes, 23 de setembio de

JoSo Fcrraz - Fernando Junqueira
Wilson Tanure - Lücjo de Souza Cruz -
Said Arges - Pedro Gustin	 Artur Fagun-
des	 Carlos Lemos	 Cicero Dumont -
Cyro Macid	 Dalton Canabrava - Delfirn
Ribeiro - Domingos Lanna	 Elmo Braz -
Emilio Gallo	 Emilio Haddad	 Euclides
Cintra	 Euripedes Craide	 Fábio Notinj

	

Fdbio Vasconcellos	 Ferraz Caldas
Genésio Bernardino - Gornes Moreira	 Ha-
roldo Lopes - Humberto de Almeida	 Jesus
Trindade - Joao Bello - JoSo Marques -
Joao Navarro	 JoSo Pinto Ribeiro - Jorge
Orlando Carone - José Santana Kemil
Kumaira - Lujz Baccarjnj - Mendes Barros
- Milton Lima - Milton Salles - Narcéljo
Mendes - Nilson Gontijo - Nunes Coelho -
Pedro Narciso - Ronaldo Canedo - Sebas-
tiSo Nascimento Sérgio Ferrara - Sérgio
Olavo Costa - Sylo Costa - Télérnaco Porn-
pci - Vicente Guabiroija.

Fernando Jun queira - Euclides Cintra
- Fbjo Vascoricellos - Pedro Gustin - Do-
'ni.ngos Larina - Ldcio de Souza Cruz

Juslificaço - A Lei n.9 552, de 22-12-1949,
ampara as vidvas (Sells dependentes menores
e maiores incapazes) dos servidores do Esta-
do, que, por motivo de idade, nSo puderam
contribujr para o IPSEMG, •n5o deixando, por
isso, a pensão regulamentar a que se obriga
0 Instituto.

Enquanto as demais pensionistas e sells
(lependentes gozam do direito a assistência
médico-hospitalar e dentárja do Instituto, Os
benefjcjárjos da lei acima referjda nSo foram
contemplados corn os mesmos direitos.

Isso vem acarretando sérios problemas
sociais, alérn de resultar num tratamento de-
signal que nSo se justifica, pois as pessoas am-
paradas pela Lei n.' 552/49 são os dependen-
tes legitimos dos ex-servjdores do Estado, que
prestararn relevantes servicos a causa pUblica
durante toda a sua vida.

Scm nenhum favor, as vidvas, filhos in-
vãlidos e filhos menores daqueles servidores
que nSo puderarn contribuir para. o IPSEMG,
porque faleceram antes de sua criacão OR
porque atingiram urna certa idade, merecem
ter os benefjcjos de assistência médica pre-
tendidos neste projeto. A injustica do nSo-re-
conhecirnento deste direito é tao flagrante,
que Somente se explica por mero esquecjmen.
to do legislador.
Para exemplificar, temos noticia de que

recentemente uma vidva de urn juiz de di-
reito nSo conseguju internarnento hospitalar,
por conta do IPSEMG, para uma operação ci-
rdrgica de urgência. Casos como esse, que se
repetern diarjamente nSo podem mais acon-
tecer.

Proposicoes

PROJETO DE LEI N.' 230/75

Autoriza o Poder Executjvo a esten-
der os beneffcjos de assistência medico-
-hospitalar e dentárja as pessoas ampa-
radas pela Lei n.' 552, de 22 de dezem-
bro de 1949, e da outras providências

A Assembléia Legislatjva do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1.' Fica o Poder Executjvo auto-
rzado a estender a assistêncja médlico-hospj
talar e dent5rja do Instituto de Previdêncja
dos Servjdores do Estado de Minas Gerais aos
beneficiSrios da Lei n.9 552, de 22 de dezem-
hro de 1949.

Parágrafo dnico - Aplica-se o disposto
no § 7.'; do art. 4.9, do Decreto n.' 15.205, de26 de janejro de 1973, aos beneficjárjos men-
COnados no artigo.

Art. 2.' - Revogamse as disposicoes em
Contrárjo

Cabe ressaltar, ainda, que os pensio.nis-
tas do IPSEMG, ha bern pouco tempo, paga-
vain urna taxa de 2% para ter direito a assis-
tência, mas o Decreto 15.205/73 isentou-os do
mencionado pagamento, conforme o § 7.' do
art. 4.'.

Ora, a categoria de pensionistas da Lei
n.Q 552/49 sofre essa injustiça so porque o
servidor, em vida, nSo contribulu para o Ins-
tituto. SAO vitimas, portanto, de disposicSo
arbitraria, contida no art. 3.' da Lei n.° 1.195,
de 24.12.1954. E principio de direito, e man-
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do Sr. Deputado Wilson Tanure, partici-
pando o falecimento da Si-a. Agripina Abreu
Franca, ocorrido em Sete Lagoas.

Pareceres

0 Projeto n.9 106 recebeu, em 1.' discus-
sSo, parecer favorável das Comissöes de Cons-
tituição e Justiça, de Finanças e Orcamento e
de Educacao e Cultura, ten do esta dltima pro-
posto o seguinte:

SUBSTITUTIVO AO PROJETO N.Q 106/75

Dispôe sobre a identificaçao dos es-
tudantes do Sistema Educacional de En-
sino e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

corn o modelo adotado pela entidade que as
expedirem.

§ 3. - Enquanto não for fixada a con-
tribujcão pecunjárja prevjsta no parágrafo
Linico do art. 2.Q desta lei, a entidade que
expedjr a cartejra de identificaçao não p0-
derá cobrar importâncja superior àquela co-
brada na ültima expedjcao.

Art. 6. - Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicaçao, revogadas as dispo-
sicôes em contrãrjo.

1975.
Sala das ComissOes, 18 de setembro de

João Pinto Ribeiro, Presjdente - SérgioOlavo Costa, Relator - Morvan Acagaba

Oradores

n.9 573, do mesmo parlamentar, solicitan-
do seja indicada ao Sr. Governador do Es-
tado a necessidade de ser a Secretaria de E.
tado da Educacão autorizada a incluir, no pr&
ximo programa, a construcãO de uma escola es-
tadual em Caratinga;

n.9 574, do Sr. Deputado Sérgio Olavo
Costa, solicitando ao Sr. Governador do Es-
tado o envio de mensagem concede.ndo pen-
são a vidva do ex-Deputado José Maria de
Oliveira Sousa;
n.' 575, do mesmo parlarnentar, em que

requer seja solicitada aos Srs. Governador do
Estaclo e SecretâriO de Obras Pñblicas a cons-
trução de uma ponte sobre o rio GrSo-Mogol,
ligando Juiz de Fora a Pedro Teixeira;

n.9 576, do Sr. Deputado Dalton Canabra-
va, solicitando seja indicada a Mesa da As-
sembléia a possibilidade de se fazer urn sim-
pósio sobre o tema Urn Modelo Politico para

O Brash;
n.° 577, do Sr. DeputadO Euclides Cintra,

solicitando seja formulado apelo aos Srs. Go-
vernador do Estado, SecretáriO da Seguran-
ça Piiblica e Secretário de Obras Pñblicas, no
sentido da construcãO de urn próprio Para a
DelegaCia de São LourencO

n.9 578, do Sr. Deputado Sebastião Nas-
cirnento, solicitarido seja encaminhado apelo ao
Sr. Edésio Fernandes, sembargadOr.Presi
dente do Tribunal de Justica do Estado de
Minas Gerais, no sentido de incluir o Munici-
pio de Unal entre as Comarcas de 2.1 Entrân-
cia do Estado, de acordo corn o art. 7•9 da Re-

solução fl.9 46, de 31 de dezembro de 1970,
que contém a orgaflizacSO judiciária do Es-
tado
n.° 579, do Sr. Deputado João Pinto Ri-

beiro, solicitan(lo seja feito apelo ao Sr. Pre-
sidente do Congresso Nacional, no sentido de

Justificacao - 
A entidade que se preteri- haver rãpida tramitaciio e aprovacãO d o pro-

de beneficiar corn o reconhecimefltO de sua jeto que autoriza a "acumulacão de cargos de
utilidade pblica vem prestando relevantes be- atividades corn o exercicio de man

dato de

neficios a população de Paraisópolis, no setor vercador", que se encontra em debates na-
da assistência médico-hospitalar.	

quele parlamento

A documentacãO que acompanha o pro-	
n.9 580, do mesmo parlamentar, solici-

jeto não deixa dñvida quanto ao preenchimen- tando ao Sr. Prefeito da Capital providênciaSPara que as empresas de transporte coletivO
to dos requisitos exigidos em lei, Para a con- de Belo Horizonte aurnentem sua frota de
cessSo do beneficio.	 onibus;

dEsperamos assim que a presente propo- o Sr. Deputado Cicero Dumont, solid-
sição receba o apoio e a merecida aprovacãO tando voto de congratulacoes corn o jornaliS-
desta egrégia Casa.	 ta Filipe Drumond, a quem foi atribuida a

Medaiha Geraldo Teixeira da Costa, condeCO
Euclides Cintra racão dada ao meihor jornalista do ano em

Minas Gerais.

REQUERIMENTOS

N.° 572 do Sr. Deputado Dênio Moreira,
solicitando seja indicada ao Sr. Governador
do Estado a necessidade de autorizar a Secre-
lana da EducacSo incluir no próximO pro-
grama de reforma de prédios escolares os es-
tabelecimentos de ensino localizados nos Se-
guintes Distritos do MiinicIpiO de Caratinga:
Santa Barbara, Santa Rita, Imbé, Santo Antô-
nio de Manhuacu, São Cândido, Dom Lara,
Sapucaia e, também, reparos e ampliacãO no
"EngenheirO Caldas", na scde do MuniciPiO

Art. 1. - As carteiras de identificaçao
dos estudantes do Sistema Estadual de En-
sino serão emitidas, anualmente, pela dire-
ção do estabelecimento em que o aluno esti-
ver matriculado, ou pelo órgão ou entidade,
estudantil regularmnnte constitulda, a que o
aluno estiver vinculado.

Art. 2. - A renda proveniente da ernis-
são das Carteiras de identificaçSo estudantil
será destinada a cobrir o seu custo, e o saldo
que se apurar serã aplicado em bolsas de es-
tudos Para alunos carentes e na rnanutençao
dos órgSos on entidades que as emitirem.

Parãgrafo dnico - A contribuicSo pe-
cuniária do educando Para a expediçao da
identidade estudantjl não poderá ser supe-
rior aquela anualmente fixada pela Sect-eta-
na de Estado da Educacao.
Art. 3 0 - 

As cartejras de identidade es-
tudantjl assegurarso ao portador, nos limites
do Estado, os direitos assegurados aos estu-
dantes pela legislaçSo estadual e federal.

Art. 49 Os diretores de estabelecjrnen
tos de ensino que atestarem condição de es-
tudante Para pessoas não-matriculadas pode-
rSo ficar impedjctos de exercer cargo piiblico
estadual no periocjo de cinco anos, scm pre-
juizo das sançOes penais.

Parágrafo ünicO - Se o agente for fun-
cionái-jo ptib]jco estadual, ser-lhe-á também
aplicada a Pena de demissSo, na forma do
Estatuto dos Funcjonánjo5 Pübljcos do Estado
de Minas Gerais.

Art. 59 As cartejras de identifjcacao
dos estudantes do Sistema Estadual de Ensj-
no serSo padronizadas por resolucão do Se-
cretário de Estado da EducaçSo.

§ 1. - 0 Secretárjo do Estado da Edu-
caçSo fixará, por resolucSo, as normas a se-
rem observadas pelos estabelecjmentos e es-
tudantes Para expedjcão das identidades es-
tudantjs

§ 2.9 - Ate quo se estabeleça a padronj-
zacão prevista neste al-tigo, as carteiras de
identjfjcacao serSo ernitidas de conformjdade

PEDIDO DE EXPLICAcOES

0 SR. DEPUTADO S'RGIO OLAVO COS-
TA - Sr. Presidente e St-s. Deputados. Não
tenho por habit0 vir a esta tribuna e citar o
nome de urn colega deputado, ausente do pIe-
nário. Sempre desejej refutar, sempre dese-
jei responder corn o colega presente, pois
considero que a ética parlamentar nSo me per-
mite faze-lo na sua ausêncja.

Consta que urn deputado da bancada are-
nista desta Casa me lena dirigido os rnaiores
insultos justamente quando eu me encontrava
ausente deste plenãi-jo. Ainda nSo me encon-
trej corn o Sr. Deputado Pedro Gustin, Para
que S. Exa. Confirmasse o que chegou ao
meu conhecjmento S. Exa. teria larnentado
que o povo da minha terra me tivesse man-
dado Para este panlamento. Sempre live o
Deputado Pedro Gustjn na conta de cavalhej-
ro, de homem educado, fino e responsavel

Prefiro, antes de tecer qualquei- outro co-
mdntário, certjfjcar-me do ocornjdo junto a
S. Exa. Se S. Exa. realmente me insultou,
vai receber na mesma moeda e vai ter que
procunar no dicionárjo os termos que you usar
Para classificá-lo. Espero que S. Exa. não
me tenha insultado, pnimejro, porque eu me
dncontrava ausente e, segundo, porque conti-
nuo afirmando quo acredito na boa educacao
o no cavalhejrjsmo do Deputado Pedro Gus-
tin, a quem ate este instante, ainda prezo.
S. Exa., alias, está chegando neste instante
a esta Casa, e isto é muito born, Para que S.
Exa. possa Se inset-ever no Pequeno Expediente
e confirmar on nSo os termos insultuosos que
teria usado a men respeito. Se me insultou,
realmente, vai receber na mesma moeda; so
não for verdade, receberá o meu abraço e o
meu pedido de desculpas.

Aprovejto o ensejo, Sr. Presidente e Si-s.
Deputados, Para apresentar dois requenimen-
los, sendo que o prirneiro solicita pensSo Para
a viáva do ex-Deputado José Maria de Oli-
veira Sousa. 0 segundo solicita ao Sr. Secre-
tário de Obras Pübhicas, Dr. Bias Fortes, a
construçSo de uma ponte sobre o rio Grão-
-Mogol, ligando os Municipios de Pedro Tei-
xeira e Juiz do Fora.

LA

4

da a justica social, que ao Estado compete dar
assistêflCia a todos os seus servidores, sern
discrirniflacöes.
A presente proposicãO tern por objeto eli-

minar essa ornissão do legislador, que con-
substanCia uma atronta ao princIpiO juridico
da isonomia. EsperarnoS, portantO, o apoio de
nossos coleaS.

Fernando Jun queira

PROJETO DE LET N.° 231/75

Declara de utilidade pdblica o Hos-
pital Frei Cactano e Mat ernidade Santa
Teresa, corn sede na cidade de Parai-
sOpoliS.

A Assernbléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta

Art. 1. - Fica declarado de utilidade
pñblica o Hospital Frei Caetano e Materni-
dade Santa Teresa, corn sede na cidade de
ParaiSóPolis.
Art. 2. - Revogarn-Se as disposicöes em

contráriO.
Art. 3•Q	Esta lei entra em vigor na data

de sua publicacão.

Sala das ReuniöeS, 23 de setembro de

1975.

Euclides Ciritra - Fdbio VascoflCellOS -
Huroldo Lopes - Fernando Jun queira - Ci-
cero Dumont - DorningoS Lanna Joäo Na-
varro

CoinurncacOeS

Do Sr. Deputado Dalton Canabrava, par-
ticipando o falecimento do Sr. Joaquim Se-
veriano da Costa, ocorrido no dia 19 iiiltimo,
em CurvelO
do Sr. Deputado João Navarro, partiC.1

pando o falecimento da Sra. Helena Luzia
Tamrn Forti.ni e do Sr. José Dias, em Barba
cena, e do Sr. Mario Hosken, em Santa Bar-
bara;
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EXPLICACOES AO SR. DEPUTADO
SERGTO OLAVO COSTA

o SR. DEPUTADO PEDRO GUSTIN -
Sr. Presidente, Srs. Deputados, em pronunc

ia-

mento feito nesta Casa, o nobre Deputado Ser-
gio Olavo Costa disse, num momento, estar es-
perando que eu aqui chegasse Para saber, Se
realmente, en havia feito declaracöeS ao Dlarlo

Merccmtil, de Juiz de Fora.

o SR. DEPUTADO DALTON CANABRA.
VA - Sr. Presidente e Srs. Deputados. Quero
nianjfestar rninha solidarjedade pessoal e a
de meu partido as congratulaçoes do Depu-
tado Cicero Dumont corn o jornnjjstn Filipe
Drurnond, a quem foi oferecida a Medniha
Gerald0 Teixeira da Costa.

Filipe Drumond nos conquistou pela con-
vivêncjn amena aqui nesta Casa, durante miii-
to tempo, quando era editor da TV Itacolomj,

iv

I

Por uma questão de justica, devo dizer
aos nobres deputados arenistas que agradeço
no Sr. Secretário Bias Fortes as obras que
já consegui Para minha região. Alguns depu-
tados da ARENA tern dito que a posição do
MDB nesta Casa é apenas no sentido de en-
ticar, de "baixan o pan". Realmente estarnos
aqui Para criticar, e eu tenho "baixado
o pau", mas agora quero agradecer ao
Sr. Secretãrio, porque tenho conseguido,
através de S. Exa., importantes obras
Para a minha regiSo. Isso acontece, porque
te.nho moral Para pedir, porque não you so-
licitar nomeacöes de quem quer que seja. A
ininha contribuicSo é natural e espontânea.
NSo estou preso em gaveta de nenhum secre-
tário. Portanto, devo clizer aos nobres depu-
tados da ARENA que desejo agradecer espe-
cificarnente ao Sr. Secretârio Bias Fortes pela
atencSo corn que tern atendido aos incus pe-
(IiCIOS.

Portanto, von aguardar 0 prOflUflCiameflt()
(10 nobre Deputado Pedro Gustin, a firn de
que dc possa realmente confirmar ou não os
insultos. Se me insultou, receberá o troco, na
mesma proporção; Se flSO me insultou, rece-
berá o rneu abraco.

ASSISTENCIA AOS AMPABAI)OS PELA
LET N. 552/49

o SR. DEPUTADO FERNANI)O ,IUN-
QUEIRA - Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Trago a consideracão da Casa urn projeto de
lei que, no mcii entefl(ler, é de grande alcan-
cc social, pois visa a extensSo dos benefIcios
de assistência médica, hospitalar e dentária
As pessoas amparadas pela Lei n.9 552, de de-
zembro de 1949.
Como é do conhecimento dos Srs. Depu-

tados, os beneficiários da citada id, sancio-
nada no tempo do Governador Milton Cam-
p05, não puderam, através de legislaçSo espe-
cIfica, ser atendidos e assistidos pelo
IPSEMG, na parte de assistência rnédica, den-
tária e hospitalar, uma vez que, naquela épo-
Ca, nSo existia o IPSEMG. NSo poderiarn, por
conseguinte, ter contribuldo Para aquele Ins-
tituto de Previdência.

Hoje, considerando que o Governo Fe-
deral e o Governo Estadual est5o imbuidos do
propósito de ampliar a assistência a todos os
cidadSos do Estado e do Pals, é oportu.na a
apresentacSo deste projeto de lei, que autori-
za o Poder Executivo a estender os beneficios
de assistência rnédico-hospitalar e dentária as
pessoas amparadas pela Lei n.° 552, de 22 de
dezembro de 1949, e dá outras providências.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, aprovei-
tando esta oportunidade, desejo aqui felicitar
o nobre Deputado Sérgio Olavo Costa que,
publicamente, desta tribuna, faz urn elogio
patente a grande atuação do Governo do Es-
tado de Minas Gerais, uma vez que veio agra-
decer as inümeras obras recebidas, em tao
pouco tempo de Governo, Para sun regiao de
influência politica. S. Exa. dá uma demons-
tracão de que o Governo do Estado vem rca-
lizando rnuito, colocando os interesses gerais
e comunitários acima dos interesses pessoals.
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O SR. DEPUTADO JOAO PINTO RIBEL
RU -- Sr. Presidente, Srs. Deputados. Estou
encaminhando a Mesa urn requerimento din-
gido ao Sr. Prefeito de Belo Horizonte, no
sentido de que determine as empresas cmi-
cessionáriaS de ônibus de nossa Capital o au-
mento de veiculos nas linhas que serveni
nossa cidade. Recenternente, a Secretaria de Es-
tado de Seguranca Pñbiica, através do Departa-
mento Estadual de Trânsito, extinguiu o estacio-
narnento de velculos particulares no centro da
cidade, providência essa que veso aumentar
o nñmero de passageiros nos ônibus de nossa
cidade, já quc grande parte dos proprietários
de automóveiS tern preferido deixar seus ear-
ros em casa. No entanto, não houve nenhuma
alteracão no nñrnero de ônihus das linhas de
Belo Horizonte.
Por isso, estamos apelando ao Sr. Pre-

feito (IC Belo Horizonte Para que determine
as empresas que aurnentem suas frotas de vei-
cubs, Para que nossa populacSo possa ser
ineihor servida.
Estou encaminhando também a Mesa, Sr.

Presidente, urn requerirnento no sentido de
que seja enviado urn apelo ao Exrno. Sr. Pre-
sidente do Congresso Nacional e aos demais
inembros daquela Casa Legislativa, no sen-
tido da aprovacão da proposicSo, em tramita-
çao naquele panlamento, que permite a acumu-
lação dos cargos de yereador e funcio.nário
publico. Isso porque, em virtude da recente
lei que deu rernuneracão aos vereadores, gran-
de parte das Câmaras Municipais de todo o
Pals tern sofrido denñncias pelo Into de muitos
representantes cornunitários terern atividades
pñblicas das quais nSo podem afastar-se, por
urn motivo ou por outro. Ate mesmo Para cvi-
tar que haja eleiçöes bra de época, eis que
hd casos, inclusive, de Cârnaras MunicipaiS
onde o nñmero de denüncia; já ultrapassoU 0
nñrnero de supientes, ficando a Casa Legisla-
tiya corn niimero insuficiente Para 0 seu fun-
cionamentO normal.
E irnportante que este projeto receba aprO-

vação, a fim de que muitos vereadores, repre
sentantes dos mais iegItimos da célula fun-
damental que é o municlpio, possam exercer
livremente o seu rnandato.

Devo, inicialmente, dizer a S. Exa., o Sr.
Deputado Sérgio Olavo Costa, que jamais fiz
isto em toda minha Vida ptiblica e jamais o
farei. Quando faço crIticas, Sr. Presidente,
elas são feitas cliretamente da tribuna e fren-
te a frente corn o deputado. Jamais faria uma
critica a quern quer que seja, ainda que publi-
camente, na sua ausência. Se S. Exa., o Sr.
Deputado Sérgio Olavo Costa, nSo estivesse
na Casa, naquele din, cu não teria refutado
as criticas. E o fiz dentro de urn princjpio
parlamentar, obedecendo a uma ética que
sempre norteou a minha Vida pñblica.

Repilo, veementemente, como da vez an-
terior, da mesma forma que contestei S. Exa.
quando criticava a acSo do Sr. Secretãrio da
Segurança Páblica, a nota do Diário Mercan-
lii de Juiz de Fora. NSo tenho a menor ii-
gacão, 0 menor vInculo politico corn aquele
jornal. Estou impossibilitailo de prestar de-
claraçoes ãquele jornal, salvo se dc aqui me
viesse fazer indagaçoes. E eu jamais, em tem-
po algum, dana uma declaraçSo desse tipo,
mesmo porque tenho o Sr. Deputado Sérgio
Olavo Costa na mais alta conta e o considero
urn hornem de valor e de coragern, a quern res-
peito e admiro como colega.

Miss, Sr. Piesidente, vai aqui urna critica,
que desejo fazer no Deputado Sérgio Olavo
Costa, que, no invés de assoman a tribuna,
deverja ten-me consultado. EntSo, eu vinia a
esta tnibuna desmentir o jor.nal. Taivez S.
Exa. não me conheça o suficiente Para saber
que eu jamais faria esse tipo de crItica, que
en jamais faria esse tipo de declnracao. E
tocios os colegas, tnnto desta Legislatura, como
da Legislatura passada, sabem que esse não é
o meu estilo, nem meu gênero de fazer po-
iltica.

Seria, nindn, tal debate a oportunjdade
pain que a ARENA e MDB, nSo corn coloca-
çOes regionais, mas em nnãlise de perspecti-
vas no nivel nacional, se manjfestassem sobre
questöes bãsicas de sun estrutura e de seus
objetjvos. Tal sirnpósio poderin ser, tnmbém,
o momento em que estudiosos do quadro po-
hico se manifestassern, especialmente os ho-
rnens da universjdnde brnsileirn. São muitas,
enfim as conseqüêncjas positivas de tal pro-
rnoçSo, se vier a ser viabilizada pela Assem-
bléja dentro dos propósjtos de sua atual Co-
miSsSo Executjva de proporcjonnr condicöe
Para a análise e o debate de assuntos que
são importantes Para Minas e Para o Brasil,
corno é o case da definiçSo do modelo polI-
tico

Sr. Presidente, Srs. Deputados, podem
\ Exas. assim perceber, pebos cornentárjos
de urn dos mais responsávejs matutinos da
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o depoimentO de S. Exa., corno deputado da
oposicSo, vale muito Para .nós, do Govern0
porque o Governo dá urna prova de seu alto
espirito püblico, atendendo a S. Exa., depu-
tado da oposicão, realizando obras solicitadas
por S. Exa., Para sua região de infhuência
eleitonal.

SOBRE PROPOSIçOES APRESENTADAS

Portanto, nobre colega, não you pedir des-
culpas, porque nada tenho a ver corn o pro-
blema, que é do jornal. Em Segundo lugar,
acho que V. Exa. devenja saber, pela minhn
manejrn de 5cr, que eu jamais lana essa de-
claracSo

DEBATE POLITICO

no Jorrial Bancomimas No exercjcjo desse
trabaiho, manteve contato corn todos os depu-
tados aqui presentes, a todos conqujstando
pela manejra ihana de tratamento, pela inte-
ligê.ncja e pela agudez do sen espirito. Mere-
pois, esta medaiha e o MDB se associa

As congratulaçoes do ilustre Deputado Cicero
Dumont, que, em boa hora, apresentou este
requenjmen0 que deve merecer 0 npoio in-
condjcionnl de toda a Casa.

Sr. Presidente, aproveitando a oportunj-
(lade do meu acesso a tnibuna, quero ter ar-
tigo do Estado de Minas, coluna Em Dia corn
a Politico, que tern o titulo de Debate Politico:

"Debate Politico

A realização, pela Assembléja Legislativa,
de urn debate sobre a renlidade politico-jnj
tucional brasileira, tenclo em vista o levanta-
mento de idéias e novas formulacoes, confor-
me foi proposto ontern pelo Deputado Dalton
Canabrava, pode situar-se dentro de urn con-
texto major e adquui-ir grnnde oportunjdade.
Ein pnimeiro lugar, permanece a convocaçao
feita pelo Presidente Geisel quanto no exer-
cicio, por parte dos politicos, da imaginaçao
criadorn. Em segundo, ja serja hora, na opi-
nião de lideres politicos de Minas Gerais, de
procurnr dan umn contribuicão efetiva, corn-
pntivel corn suas trndicOes, a este debate. Em
terceiro, está o Governador Aurelinno Chaves,
como tern sido a tônica de seus pronuncia-
mentos, interessado em propiciar as condiçöes
Para urna real e proflcun acSo politica no
Estado, no sentido de gernçao de idéins e de
comportamentos, em sentido elevado, doutri-
nario, como sempre o fez e pelo qual se crc-
clenciou no respeito da opinião pablica.



Capital e do Pals, que a Assembléia Legisa-
tiva foi muito feliz coin iniciativa de V.
Exa. de dar incentivo e fortalecimento ao
Poder, de dar urn sentido novo de atuacão
legislativa, através dos debates dos grandes
temas naciQnaiS, econômicOS e politicos. V.
Exa. ouviu e leu, certarnente, os pronuncia-
mentos nas convençOes nacionais da ARENA
e do MDB, em que todos falaram em democra-
cia, em justiça, em liberdade. Todos eles
estão em busca de rumo, isto é, de uma fib-
sofia politica institucional que defina o mo-
debo politico brasileiro. Por isso, Sr. Presi-
dente, seria uma ótima oportunidade que esta
Casa teria de crescer ainda rnais no concei-
to da opinião püblica mineira e nacionaL tra-
zendo a ela assunto palpitante e de interesse
nacional. V. Exa. marcará sua gestao coin

 deste jaez, que buscarão coluçöes não
so para a ordem econômica, rnas, também,
para a ordern social e politica. Esta Assem-
bléia .não pode perder a oportunidade de cres-
cer e agigantar-se, de tornar-se respeitada e
admirada pela opinião piibbica, trazendo es-
tudiosos do assunto, homens da major quali-
ficacão, da maior experiência, da maior co-
ragem civica, para debater aqui, assim como
os estudantes, os intelectuais, principalmente
os estudantes da area universitária, que darão
ao Brasil urn rumo certo em busca da pros-
peridade e do desenvolvimento corn justica so-
cial e coin Sr. Presidente, reno-
vo aqui men apelo para que V. Exa. reco-
mende a sua assessoria estudos no sentido de
viabilizar este encontro, que marcará, de ma-
neira indelével, na história deste parlamento,
urn dos momentos mais altos de sua vida.
Mercê de Deus está V. Exa. na direcão deste
Poder e V. Exa. saberá ter a grandeza que
• Poder exige de V. Exa., trazendo a debate
• assunto mais palpitante do momento, que é
urn modelo politico para o Brasil, anseio de
todos os homens livres e responsáveis desta

Nacao.

Lendo este editorial, estou cumprirnen-

tando o Estado de Minas por sua sensibilida-
de politica. Ao escrever este editorial, eviden-
temente o grande matutino deu a sua anuên-
cia, deu o seu aplauso a esta providência que
tomamos, e o Sr. Presidente ha de ser sell-

sivel a este apebo, que ja nSo é mais men, mas
da consciência livre de Minas Gerais, para
que se promova o encontro da inteligência e
da cultura do Brasil.

Palavras do Sr. Presidente

nobre Deputado Dalton Canabrava, informa,
antecipaclamente, que a Presidência aceiton
coin entusiasmo, a sua idéia, dada at
repercuss5o que a imprensa deu a essa sua
iniciativa, e ira levar o assunto a consideraçao
da Mesa, porque está em sua pauta a reali
zação do simpósio sobre energia nuclear, para
o qual foram feitos convites ao Sr. Governa.
dor e, ontem, em Brasilia, ao Ministro de Mi-
nas e Energia, que aceitaram, de inicio, essa
realizaçSo. Iremos realizar, também, urn sirn-
posio, proposto pebo nobre Deputado e pebo
Deputado Antonio Dias, sobre agropecuAria.

0 SR. DEPUTADO DALTON CANABRA
VA Sr. Presidente, tinha certeza da sensj.
bilidade politica, da postura cIvica de V. Exa.
V. Exa. n5o Se iria recusar a trazer a deba-
te, nesta Casa, urn assunto polêmico, é cerO
mas eminentemente palpitante e oportuno.
Portanto, muito obrigado a V. Exa.

CONGRATULAçOES COM 0 JORNALISTA
FILIPE DRUMOND

O SR. DEPUTADO JOAO BELLO - Sr.
Presidente e Srs. Deputados. Assomamos a
tribuna, no dia dc hoje, para dar inteiro apoio
ao requerimento do Sr. Deputado Cicero Du-
mont, que pede urn voto de congratulacoes
coin jornalista Filipe Drumond. Realmen-
te, ninguérn mais credenciado para receber
tab distinção do que Filipe Drumond. Por esta
razão, Sr. Presidente, trazemos aqui o nosso
inteiro apoiamento, pois desde que chegamos
a Belo Horizonte, ha vários anos, sempre tive-
mos contato coin ilustre jornalista, que
sempre Se mostrou amigo incondicional dos
deputados, procurando dar notIcias que sem-
pre enalteceram esta Casa. Idealista e dos me-
ihores, merece realmente esta alta distincão
que lhe foi concedida. Meu caro e nobre co-
lega, Deputado Cicero Dumont, a sua inicia-
tiva foi das mais oportunas. Por esta razão,
envio os meus parabéns a V. Exa. por esta
iniciativa tao feliz.

Questôes de Ordem

O SR. DEPUTADO HAROLDO LOPES -
Sr. Presidente, no dia 11 de jtinho de 1975,
apresentamos urn requerirnento a Casa, soli-
citando informaçOes ao IPSEMG, corn refe
rência as O.R.T.M. Entretanto, so agora, no

dia 19-9-75, o Minas Gerais publicou o pareCer

da cornissão.

comissöes tern prazo de cinco dias para cmi-
tir parecer, indagaria de V. Exa. o motjvo
dessa demora de quase três meses para elnis-
säo dc parecer sobre o meu requerjmpnto.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - A Presj(bência respondenclo a
questão de ordem do Sr. Deputado Haroldo
Lopes a respeito do Requeriinento fl.0 355, dc
sua autoria, informa a S. Exa. que o pare-
cci- foi publicado em 19-9-75 e chegou a Mesa
em 22-9-75. Será dc colocado na pauta de
nossos trababhos do dia dc amnanhS.

O SR. DEPUTADO JORGE ORLANDO CA-
RONE Sr. Presidente, sobicitaria ñ Mesa
que enviasse ao Tribunal Eleitom-al oficio co-
municando àqucle egrégio Tribunal que o Ii-
der da ARENA ate a presente data C o Sr.
Deputado Carlos Eloy. Muito obrigado.

O SB. PRESIDENTE - A PiesjdCncja
responder6 oportunamente a questao de or-
dern do Sr. Deputado Jorge Orlando Carone.

Matéi-ja Aprovada

REQUERIMENTO

Do Sr. Deputado Cicero Dumont, solici-
tando voto de congratulaçoes corn o jornalis-
ta Filipe Drumond, a quern foi atribujda a
Medalha Geraldo Teixeira da Costa, condeco-
rac50 dada ao meihor jornaljsta do ano em
Minas Gerais;

Nomeaço de Comisso

A Mesa nolmieja comissSo especial para
emitii- parecer sobre a indicaçCo do norne do
Bachareb José Carlos Francisco para Prefejto
Municipal de Monte Sião, contida na Mensa-
gem Governamental n.0 84, constitujda dos
seguintes Srs. Deputados: efetivos Chris-
tovam Chiaradia, Telêmaco Pompei, Euclides
Cintra, Nilson Gontijo e Ferraz Caldas; su-
plentes Jesus Trindade, AnLônio Dias, Hum-
berto die Almeida, Kemib Kumajra e Elmo
Braz.

0 SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO	 Sr. Presidente, tendo em vista que ° art.
FERRAZ) - A Presidência, respondendo ao 121 do Regirnento Interno deterrnifla que as
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44. REUNIAO EXTRAORDINARIA, AS 20 H 30 MIN

SETEMBRO DE 1975

PRESIDENCIA DO SR DEPUTADO

JOAO FERRAZ

Comparecjniento

Joo Ferraz -- Fernando Junqueira -
Wilson Tanure	 Lácjo (le Souza Cruz
Said Arges - Jónia Manse	 Pedro Gustin
Artur Fagundes - Carlos Eloy - Carlos

Lemos - Chnjstovarn Chiaradja - Cicero Du-
mont - Cyro Maciel Dalton Canabrava

- Delfim Ribeiro - Domingos Lanna Elmo
Braz - Emilio Gallo - Emilio Haddad - -

Euclides Cintra - Euripedes Ciaide	 Fabin
Notinj - Fábjo Vasconcellos	 Ferraz Caldas
Genésio Bernardino - Gomes Morejra

Haroldo Lopes - Humberto de Almeida -
Jesus Trindade - Joo Bello	 Joo Mar-
ques - João Navarro - Jorge Orlando Ca-

rone - José Honórjo - José Laviola -

DE 23 DE

José Santana - Kemjl Kumajra - Luiz Bacca-
rinj - Mendes Barros -- Milton Lima -

Milton Salles -- Narcéllo Mendes -- Nilson
Gontijo -- Nunes Coelho - - Pedro Narcjso -
Raimundo Albergarja - Ronaldo Canedo
Sebastião Nascimento	 Sérgio Olavo Costa
- Telêmaco Pompei - Vicente Guabiroba.

Matéria Aprovada

Proposta de Emenda Constitucjonal n.9 2,
em 1.' discussao, do Sr. Deputado EuClid(S
Cintra.

Matérja Rejejtada

Emenda n. 1, do Sr. Deputado Joäo
Pinto Ribeiro, a Proposta de Emenda Cons-
titucional n.° 2.
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45.q REUNIAO EXTRAORDINARIA AS 9 H 30 MIN DE 24 DE
SETEMBRO DE 1975

PRESIDENCIA DO SR. DEPUTAI)O

FERNANDO JUNQUELRA

Comparecjmento

Joo Ferraz	 Fernando Jllflqueira
Wilson Tanure -- Lücjo (IC Souza Cruz
Said Arges -- Jünja Manse -- Pedro Gustin
- Amuicar Padovani - Antonio Dias
- Artur Fagundes - Carlos Elov	 Carlos
Lemos	 Chrjstovam Chjaradja	 Cicero Du-
mont	 Cyro Macid	 Dalton Canabrava
Dênio Morejra - Domingos Lanna	 Elmo

Braz - Emilio Gallo	 Emilio Haddad
Euclides Cintra	 Euripedes Craide - Fábio
Vasconcellos	 Ferraz Caldas - Genésjo Ber-
nardino - Gerardo Renault - Gomes Morejra
Haroldo Lopes	 Humberto de Almejda
Jesus Trindade - JoSo Bello - JoOo Mar-
ques -	 JoSo Navarro	 Joäo Pinto Ri-
beiro - José Honónjo - José Lavjola -
José Santana	 Kemil Kumajra - Luiz Bacca-

nini --- Mendes Barros - Milton Lima
Milton Salles	 Narcelio Mendes - Nilson
Gontijo - Nunes Coelho - Pedro Narcjso

Raimundo Albergarja - Ronaldo Canedo -
Sebastjão Nascjmento	 Sérgio Ferrara - S6r-
"iO Olavo Costa - Telémaco Pompej - Vi-
Cente Guabiroba

Matét-ja Aprovada

Em 2.1 discussão Proposta de Elnenda
Constjtucinai n.9 2, de autorja do Sr. Depu-
tado Eucljdes Cintra, que acrescenta pará-
grafo ao art. 231 da Constituiçao Estadual.

Matéi-ja Rejejtada

Hequenimen0 n.9 225, do Sr I)eputado
Emilio Haddad, que solicita ao Sr. Presiden

te da Repñblica envio de mensagem ao Con-
gresso, propondo a revogacao da lei que criou
a sublegcnda.
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109. REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 24 DE SETEMBRO
DE 1975

JoAo Ferraz	 Wilson Tanure	 Lñcjode Souza Cruz	 Said Arges	 JAnia Ma-rise -- Pedro Gtjstjn	 Arnjlcar Padovni
Artur Fagundes - Antonio Dias	 CarlosEloy -- Carlos Lernos	 Chrjstovarn Chiara-
dia - Cicero Dumont- Cyro Macid --- DA1-
ton Canabrava	 Dênjo Morejra --- Dorningos
Lanna - Elmo Braz - Emilio Gallo -- Emi-
lio Haddad	 Euclides Cintra --
Craide - FAbjo Notjnj - FAhjo Vasconcellos
-. Fcrraz Caidas - Genésjo Bernardino
Gerardo Renault -- Gornes Morejra - Harol-
do Lopes -- Humberto de Almejda	 JésuTrindacle -- JoOo Bello - JoãoMarques -JoSo Navarro	 Jorge Orlando Carone
José Hon Arjo - José Lavjola -- 	Santa-na --- Kemjl Kumajra - Lujz Baccarjnj
Mendes Barros - Milton Lima - Milton Salles
Neif Jabur --- Nilson Gontijo --- Nunes

Coelho - Pedro Narciso	 Rajmuncio Alber-garla -- Ronald0 Canedo	 Sebastjão Nascjinento	 Sérgio Ferrara -- 	Olavo Cos-ta - Sylo Costa - Telêmaco Pornpej - Vi-cente Guabjroba

Proposjç

n.9 584, do Sr. Deputado Jorge Orlando
Catone, solicjtanclo aos Srs. Governador
Estado e ComandanteGeral da Poljcia	

do
a criaçao de guarnjçoe do	 Miijtar

Corpo de Born-
pbeiros em todos Os municijo5 minejros torn-bados pelo Patrjinônio Hist6ric0, dandosepriorjdade A cida	 do Serro;

n.9
 585, (Jo Sr. Deputado Pedro Gustjn,Solicitan(Io aos Srs. Minjstros 

0s Transpor_tes, cia Preyjejêncja Social e da Educaçao 
nor-moas legais permitin(Io o levantarnento de de-p6sit05 (10 PIS, do PASEP e do FGTS, 
para(tUe o trabalhador gaste cora a educaçso pro-

pria ou corn a (le seus dependentes;

(10 Sr. Deputado Humberto de Almeicta,Solicitando seja COnStituida urna COtfljSSão par-l
amentar de inquerifo Para estudar o probje-
ma do café e suas imphjcacoes na economia
do Estado, em face das Fecentes geadas verjfjcridas em São Paulo e no ParanA;
do Sr. Dep

utado Gerardo Renaujt, soljcj
tando voto de aplausos para a direcao dojornal 0 .Juvenij, 

de Born Sue esso pelo trans
eurso de sen 85. aniversárjo de fundaçso;
do Sr. l)eputado DAlton Caflabrava so-hicitando sejain envjado5 

cumprimnentos aoI)eputado Francehino Pereira Por sua eieiçuop
ara a Presj(JAncja Yacioflal cia ARENA epela )ro%'acao (10 seu prjmeji•o programnI)artidAi-jo.

do Si-. Depntado Rajrnund0

(le	
Alhergrj.sohLeitan(Io seja constituida urnatrés	 t)titados	 ssAo dePara	 cornj

participar (Ic 25 (Ic outu-I)ro a 1.0 (Ic floVemnbro, no Rio dc Janeiro do45.	 Mundjal dc Turi(10 pel smo, org
of Travel Agents)	

(anjzEMBRATIJR e pela AST, AmericanS o ci et y 

do SI. Deputa(Io Emilio Haddad, soljj-lando "oto dc congrat[l1aç5 o Deputacj0Uljsses GuimmiarAes poe
( ar o	 sua reeleicAo para ode Presideite do Diret6r0 Nacionalun Movjniento DemocrAtic0 Brasjlejro

Comunjcac

PRESIDENCIA DOS SRS. DEPUTADOS
JOAO FERRAZ E PEDRO GUSTIN

Comparecjm0

REQUERITENTOS

Do Sr. l)eputado Gerardo Renault

n-9581, soljejtando aos Srs. Governaciordo Estado e I)iretorGeraI do DER a inclusSo,
no Piano (Ic Obras do prAximo exercicjo, da
Pavin-IentaçAo do trecho que liga Lagoa da
Prata A BR-262

0 582, Soljejfando seja sugerida aosSrs . SecretArjo Especial do Meio Ambiente eGoverna(]or do Esta(10 a adocao pelos Gover-nos Estadual e Federal cia medida de so con-cedei. financiamentos As empresas quc Se corn-profletarn a incluir nos projetos de suas ins-talaçoes todos os mejos técnjcos capazes dedeter a poJuicAo e preser\ar o mejo ambiente;
n.° 583, soli(itando seja dirigido ao Ali-

flistro dos Transportes e ao Presjdeflt(. (IaRFFSA urn apelo no sentjdo de que seja dada
prioridade A iiberaco dos recursos 

indispenSAvejsA construç50 e ao equiparnen0 doCentro de FoniiaçAo e Treinainento Profis-'i0nal a ser instalaclo em Divinópojis;

Do Sr. Deputado Emilio Haddad, comu-flicando o faliejniento do Sr. Marcos Masca-renhias, ocorrido em Oliveira

do Sr. Deputaclo Emilio Gallo, corn,jnj
cando o falecjrnent0 do Professor Joaquirn (IcArai.ijo Miranda ocorrjdo em Jaguaraçu nocia 28 dc agosto Altimo;

do Sr. Deputado Mendes Barros, partjcj-pafl(jo o falecimento do farmacêutjco JoAo da
Fonseca Reis, ocorrj(lo em Governador Vala-
dares;



- -

1976 a 1978, correrSo S conta de dotaçocs
próprias a serem consignadas no Orcaniento
do Estado.

Art. 3." --- Esta resoluçao entra em vigor
na data de sua publicacao
Art. 4."	 Revogamse as disposicoes emcontrSrjo.

(10 Sr. I)eputado Sérgio Ferrara, partici-
pando o falecimento do Sr. Fernando Barbo-
sa, ocorrido em Formiga.

Pareceres

Receberam parecer favoraeI:

da Mesa da Assembléia, Os Hequeiiinentos
n.°s 478. 528 e 533;

da Comissâo de Economia e Obras Pu-
blicas, os Requerimentos n.0s 550, 557, 558,
560, 561, 570 e 571;

da ComissSo (IC Constituiç5o c Justiça.
us Projetos n.0s 132 e 133, em 1.' (Iiscusao.
n.°s 153, 168, 198, 203, 205 e 211, em 2." dis-
cuss5o, n.° 180, em 3." discussão; e as men-
sagens n.0s 77, 78, 79, 80 e 81, sob a forma,
respectivarnente, dos seguintes:

PROJETO DE RESOLUcAO N. 233/75

Aprova convênio e seu terrno aditivo,
celebrados entre a Secretaria de Estado
da Agricultura e o Ministério da Agricul-
tura.

A Assernbléia Legislativa (10 Estado de
Minas Gerais aprova

Art. 1." - Fica aprovado o convênio cc-
lebrado, em data de 13 (Ic setembro de 1974,
entre a Secretaria de Estado da Agricultura
e o Ministério da Agricultura, ubjetivando o
estabelecimento de uina campanha sistemática
(IC combate fitossanitário ao cancro cjtrico.

Art. 2. Fica, igualmente, aprovado o
termo aditivo firmado, em data de 28 de abril
(le 1975, entre a Secretaria de Estado da Agri-
cultura e o Ministério da Agricultura, obje-
tivando a distribuicäo orcainentñria dos re-
cursos financeiros assumidos corn o convênio
pelo Ministério da Agricultura.

Art. 3•9 0 convênio e o termo aditivo
de que tratarn os artigos 1.0 e 2.1 passarn a
fazer parte integrante desta resoluciio.

Art. 49 - Os encargos financeiros de-
correntes da execucSo do convênio de que
trata o art. 1.0 correrSo a conta da dotacao
orçamentaria20.13.04.14.0752.108-4.l.2.O---
Servicos em Regime de ProgramaçSo Especial,
do orcamento vigente da Secretaria de Estado
da Agricultura.

Art. 5. -- Esta resolucSo entra eni vigor
na data de sua publicacão.

Art. 6. - Revogam-se as disposicöes em
contrario.

Sala das ComissOes, 24 de setembru de
1975.

Narcélio Mendes, Presidente -- Milton
Limo, Relator	 Ferraz Cctldas - Cicero Do-
mont	 Euclides Cintra -- ,Jodo Navarro.

PROJETO DE RESOLUAO N.0 234/75

Apt-ova termo de cooperação celebra
(10 entre a Secretaria de Estado do Tra.
balho, AcSo Social e Desportos, a Prefej
tura Municipal de Ponte Nova e o Con-
sórcio de Entidades de Assistência e Pro..
moçao Social - CEAPS/Ponte Nova.

A Assembleta Legislativa do Estado de
Minas Gerais aprova:

Art. 1. - Flea aprovado o termo de
eooperacao celebrado, em 28 de julho de 1975,
entre a Secretaria de Estado do Trabaiho,
Açäo Social e Desportos, a Prefeitura Munici
pal (IC Ponte Nova e 0 Consórcio de Entida..
des de Assistência e Promoção Social
CEAPS/Ponte Nova, objetivando fornecer con-
ilicoes técnicas ao desenvolvimento dos pro-
gramas de trabaiho do CEAPS/Ponte Nova.

Parágrafo finico 0 termo de cooperacao
de que trata o artigo passa a fazer parte inte-
grante desta resoluc5o.

Art. 2. - As despesas originárias do
termo de cooperacSo correrSo it conta da do-
taciio orçarnentaria consignada na rubrica
34,06.15.81.4861.021-3.2.7.9 - Implantacao
e Supervis5o do Prograrna de AçSo Social em
Ponti Nova.

Art. 3.9	Esta resoluc5o entra cm vigor
na data de sua publicacSo.

Art. 4." --- Revogam-se as di.posiçoes em
(ofltrario.

Sala ilas ComissOes, 24 de setcinbro de
1975.

Narcélio Mendes, Presidente - Ferraz
Caldas, Relator - Milton Lima - Cicero Du-
moot	 Euclides Cintra	 Jodo Navarro.

PROJETO DE RES0LuçA0 N.' 235/75

Aprova convênio celebrado entre 0
Ministério da Agricultura e o Governo do
Estado de Minas Gerais, para a constru-
çSo de dois laboratórios no Centro Inte-
grado de Laboratórios, de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa (10 Estado de
Minas Gerais aprova:

Art. 1. ----- Fica aprovado o convênio CC
lebrado, em 18 (IC juiho de 1975, entre 0 Mi-
nistério (Ia Agricultura e o Governo do Esta-
do de Minas Gerais, para a construçSo de dois
Iaboratórios no Centro Integrado de Labora
tórios, de Minas Gerais, objetivando a exe-
euc5o de trahaihos (Ic controle de qualidad.e
de insumos agricolas e de apoio S prodUtiVl
dade agropecuaria.

Parágrafo unico - 0 ConVêflio, de que
trata o artigo, passa a fazer parte jntegrante
desta resolução.

Art. 2." -- As despesas decorrefles da
CXC(U(aO (leste cunvêniO, nos exerCiCios uC

PROJETO DE RESOLUcAO N." 232/75

AprOva convSnj0 e seu ternio aditivo,
celebrados entre a Secjetarja de Estadoda Algricultura e a Associaçso Mineira dosCriadores de Zebu, corn se de out Curvelo

A Assembléja Legislativa do Estado de
Minas Gerais aprova:

Art. 1. 0 
Fica aprovado o termo deconj0 cejebrado em 30 de juiho de 1974,

entre a Secretaria de Estado da Agriculturae a Associaçao Mineira dos Criadores de Zebu,corn sede em Curvelo, objetjvando a prestaVao de assjstêncja técnjca.
Art. 2.0 - Fica igualmente aprovado otermo aditivo firniado em 30 de juiho de

Art. 1." - Denominarseá Dr. Chaquibe
Peixoto Sampajo o fóruni da cidade de Al-
lileflara

Art. 2." -- Esta lei entra em vigor nadata dc sua pubiicacSo
Art. 3.9	 Revogamse as (iisposiçOes emcontrSrjo

Autorjza o Governo do Estado a fazer
doacao de terreno ao patriniOnjo do Mu-nicIpio de Boteihos

A Assernbiéia do Estado de Minas Gerais
decreta:

Art. 1." - Fica o Poder Executivo auto-
rizado a doar ao Municfpio de Botelhos, semn
Onus para o Estado, o terreno localizado nas
confrontacoes das Ruas 13 de Maio, Inde-
pendêneii e José Maria LeSo, corn area de
1.187,50 m2.

ParSgrafo Onico - 0 terreno a que Se refe-
re o artigo é constitujdo da Area livre da-
quele onde se acha construjdo atualmente o
prOdjo da cadeja e do forum locajs e foi ad-
quiridlo, pelo Estado, da Cârnara Municipal
(Ic Boteihos, conforme escritura lavrada em
5 (Ic setembro de 1928, As fls. 061 do livro
3-B, sob o n." 1 .136 do Registro de Trans-
criçOes das TransrnissOes, do Cartórjo Fer-
reira Carvaiho, situado em Belo Horizonte.

1975.
Sala das Comissoes, 24 de seteinbio de

Narcéljo Mendes, Presidente - EucljdesCintra, Relator - Milton Lima - Ferraz Cal-dug - Jodo Navarro - Cicero Dumont.

PROJETO DE RESOLUCAO N." 236/75

Aprova tcrrno aditivo ao convênjo ce-
lebrado entre o Ministéi-jo da Agricultu-
ra e o Governo do Estado de Minas Gerais,
visando a desenvolver projeto de corn-
bate S febre aftosa e ativiclades afins de
(lefesa sanitSrja animal.

A Assemljléja Legislatjva do Estado de
Minas Gerais aprova:

Art. I." -. Fica aprovado o tei-mo aditjvo
'10 Convênjo celebrado entre o Minjsterjo da
Agricultui-a e o Governo do Estado de Mina,
Gerais, objeto da Resolucao Legislativa n.9
1.139, (le 30 de junho de 1975, visando a de-
senvolver projeto (IC combafe S febre aftosae ativjclades afins (IC (lefesa sanjtSrja animal.
ParSgrafo ünico	 0 termo aditjvo de

que trata o artigo, passa a fazer parte inte-
grante desta resoluçao
Art. 2.9 - Esta resolucao entra em vigor

na data de sua publicacao
Art. 3."	 Revogamse as disposicoes emcofltrSrjo

1975. Sala das Comissoes, 24 de setembro de

Narcéljo Mendes, Presjdente - EuclidesCintra, Relator - Milton Lima - Ferraz Cal-
da - Jodo Navarro - Cicero Dumont.

1975. Sala (las CoinjssOes 17 (IC SCtcmIjro (IC

Doniinqos Lanna, Presjderite - José Bo-nifcjcio F//ho, Relator - José Santana - Lid:
Baccar/1 - Ne/f Jabuj'.

PROJETO DE LEI N." 126/75

1975, que dispOe sobre a prGrrogaçao do con-vênio referi(lo no art. 1.0.

Art. 3." - Os ternios de convénjo e adi-
tivo, de que tratam Os arts. 1." e 2.", passam
a fazer parte integrante desta resoluçao.

Art. 4." - Esta resolucSo entra em vigor
na data de sua publicacao

Art. 5." - Revogarnse as disposiçoes emCOfltrSrjo

1975. 
Sala(las Cornissoes 24 de eteinbio de

Naié/jü Mendes, Presidente - Jodo Na-varro, Relator	 Milton Limo - Euclid,,-_ Cicero Damon!	 Ferraz Ca/dos.

Receberam parecer de redacSo final:

PROJETO DE LET N." 125/75

Dá a denominacao de Dr. Chaquibe
Peixoto Sampajo ao fOrum da cidade de
Alinenara.

A Assembléja Legis1atjv (10 Estado de
Minas Gerais decrc [a
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PROJETO DE LEI N.9 179/75	
Em 1974, as divisas oriundas da exporta-

cao do café somaram 1,5 milhSo dc dólam-es.
Aprova o II Aditamcnto no Acordlo Ate 1973, apenas a exportaciio die café su-

perava largamente nossas importacoes de pe-
tado de Minas Gerais c a FIAT S.P.A.
dc ComunhSo (IC 

Interesscs entre o Es- tróleo JO cm 1974, o quadro substancjalrnen
te rnoificadlo, corn a crise do petróleo, para

A Assembléja Lcgislatjva do Estadlo de 1,5 bllhiio dc dólarcs, decorrentes da expor-
Minas Gerais decreta:	 taçiio dc café, importamos cerca de 3 blihOes

de dólares em petróleo. E, para o exercicjo
Art. 1° - Fica aprovado o II Aditam	 de 75, o café provavelmente •nSo atingira a ci-

en- fra dc 2 bjlhbes dc dólares, enquanto nossoto. de 13 d
m d('agosto dc 1975, no Acordlo dc (lispéndjo crn divisas, corn a importacao deCounhão dc Interesses cntre a Estaclo dc 

petrOleo ultrapassari 4 bilhoes dc dólares.Minas Gerais e a FIAT S.P.A. para a ins- Por af, 
poclernos hem aqullatar a imnportinciatalação de urna indimslria automobilistica 110 

do café no rnecanjsmo dc trocas rnundialEstado dc Minas Gerais.	

Ainda na econornia brasileira, devo dizerParigrafo Onico - 0 II Aditamento, de quc a (lCficit previsto em seu balanço de pa-quc trata 0 artigo, integra esta lei e corn ela
é publicado.	 garnenos em 1975, é dla ordcm dc 3,5 bilhOcs

dc dólares. Sahemos quc o café tern urn con-
dia ordem de 56 a 57 milhOes

Art. 2.9 - Esta lei cntm-a em vigor na sumo mundjal
data dc scm puI)licaçio.	 die sacas, c a producão prevista, antes das
Art. 3•9	 geadas quc devastararn os cafezais de São PauloRevogam-se as disposicoes em

contririo.	 e do Paranii, era cia nrdm do. .9

II ('flI i ( H( Vl(Ii i)i	liti
de sua publicaçao

Art. 3.°	 Revogarn-se as (lisposicoes em
contrário.

Sala das CornissSes, 17 de seternbro de
1975.

Domingos Lanna, Presidente - José Bo-
nifdcio Filho, Relator - José Santana - Lui:
Baccarini - Neif Jabur.

IROJETO DE LET N.Q 154/75

Declara de utilidade piiblica a Casa
(la Crianca, corn sede na cidade dc Oli-
veira.

A Assernhléia Legislativa do Estado dc
Minas Gerais decreta:

Art. 1.9 -  F'ica cleclarada de utilidade
publica a Casa cia Criança, corn scde na ci-
dade dc Oliveira

Art. 2.	 Esta lei cntra ciii vigor na
data dc sua publicaçilo.

Art. 3.' - Rcvogam-se as disposicoes cm
cofltrãrio.

Sala cias ConiissOcs, 17 de seteinbro de
1975.

Dorningos Lanna, Prcsiclente - José Bo-
Ilij(iCiO Filho, Relator - José Santana.

PROJETO DE LET N.Q 173/75

Autoriza o Pocler Executivo a alienar
tcrras devolutas de propriedade do Esta-
do e dii outras providencias.

A Assernhléia Legislativa do Estado dc
Minas Gerais decreta:

Art. 1. -- Fica o Podem- Executivo auto-
riza(lo a alienar, no preço mInimo de Cr$
30,00 o hectare, as seguintes areas dc terras
devolutas de propriedacle do Estado de Minas
Gerais as ernpresas abaixo relacionadas:

I - Carvalho Projetos e Consultoria
Ltda., corn sede em Belo Horizonte: 8.000
hectares, situados no Municipio de Turma-
lina;

II Fiibrica de Papel Santa Terezinha
S. A., corn sede cm São Paulo; 62.500 hecta-
res, situados no Municipio de GrSo-Mogol;

III -- Itapeva Florestal Ltda., corn sede
em Itapeva, Silo Paulo: 60.000 hectares, ii-
tuaclos nos Municipios de Grio-Mogol e Cris-
Win;

IV - Acos Especiais Itabira - ACESITA,
corn sede em Belo Horizonte: 143.200 hecta-
res, situaclos nos Municipios de Itamarandiba,
Turmalina e Minas Novas;

V	 P1.\N'l'\ II	 Planejaimiento Tec
ca e Administi'açSo dc Reflorestarnento c11
sede em Belo Horizonte: 61.000 hectars
t siuados nos Municipios de Itacambira e
mirirn

VI --- Vale (10 Ernbadba - Reflorestarnen
to Ltda., corn sede em São Paulo: 60.000
hectares, situados no Municipio de Rio Pardo
de Minas;

VII - Ferragens Antonio Falcj S A
corn sede cm Belo Horizonte: 11-000 hct
rcs, situa(Ios no MunicIpio dc Botumirim;

VIII - MOVEX S.A. -- Móveis, Jud65..
tria, Comércio c ExportaçSo, corn sede em
Belo Horizonte: 12.500 hectares, situados no
MunicIpio de Grao-Mogol;

IX Florestas Rio Doce S.A., corn sede
em Belo Horizonte: 400.000 hectares, situa(los
no MunicIpio de Grio-Mogol;

X METALUR Ltda., corn sede em São
Paulo: 25.000 hectares, situados nos Munjcl
pios de Riacho dos Machados e Grão-Mogol;

XI - ADIFLOR S.A. - Agroindustrj5i
e Cornercial, corn sede em Silo Paulo: 10.711,60
hectares, situados no Municipio de Buritizeiro;

XII - INTERFLOHA - Florestamento e
Bcflorestainento, corn sede em Silo Paulo:
50.000 hectares, situados no Municipio de
Rio Pardo de Minas;

XIII - CONDECRER Ltcla. S.C., corn
secic em São Paulo: 50.000 hectares, situados
no i\Iunicipio dc Rio Pardo de Minas;

XIV - FLORESTAMINAS - Florestamen-
tos Minas Gerais, corn secie em Belo Horizonte:
70.000 hectares, situadlos no Municipio de São
.Toiio (10 ParaIso;

XV - PROCEL Ernpi-ecn dime ntos Flo-
rcstais S.C. Ltda., corn sede cm São Paulo:
18.000 hectares, situados no Municipio de
Rio Pardo (IC Minas;

XVI - PLANTA 7 - Scrviços Rurais,
coin sedle em Sete Lagoas, Minas Gerais:
40.000 hectares, situados no Municipio dc
São Joao do ParaIso;

XVII - REPLASA - - Reflorestamento e
Planejarncnto Agroindlustrial Sorocaba Ltda.,
corn sede em Sorocaba, São Paulo: 50.000 hec-
tares, situados no Municipio de São Joao do
Paraiso.

Art. 2.' - A alicnaçiio dc quc trata esta
lei flea condicionada a prévia autorizacio do
Senadlo Federal, nos terinos do paragrafo
imriico do art. 171 da Constituição Federal.

Art. 39 - Esta lei entra em vigor na
data dc sua publicacSo.
Art. 49 - Rcvogarn-se as disposicOCS eli!

contririo.

Sala das CoiimissScs. 18 (le scteinhro dc
1975.

Domiugos Lunna, Presidlcntc - Ant6fll0

Dias, Relator - Neif Jabur - José Bonifa0
FilImo.

-- - -------------0I
	 7 illi-

lhOes de sacas, ou seja, urn excesso dc produ-
ção da oi-dem de 2 milhbes de sacas. Corn as
geadlas no Brash, a econonHa mundial vai
ficar Corn Un, deficit da ordem de 10 milhbes
(IC sacas dc café. Imaginamos o rcflcxo de
imil quadiro na economia rnundjal, onde gran-
des trustes manobram, a bel-prazer, o meca-
nismo da exportacso e da importaciio Sabe-
mos, por exernplo, que a General Foods. dos
Estados Unidos, comanda todo o rnecanismo
i10 coméi-cio cxtem-no do café, fazcndo opera-
çOes triangulam-es de cxpomtacão Antes, cia rca-
lizava a Padronizaçao do café, mistum-ando o
pmoduto brasilcjro corn os suaves cia Amen-
ca Central e ü robuslo cia Africa, para fazer
umna hebidla padlrio, capaz de atender no
gosto cia populacao dos paises importadores
Pojs hem, dentro do quadro de dcvastacao
cia cultura cafeeji-a do Pam-aria e dc São Paulo,
no Paranii, cerca de 900 milhOes de covas fo-
ram dcstrujdas e, cm São Paulo, cerca de 200
milhOes dc covas .A hegemonj da cultura
cafeeira, que é ainda a mais irnportante na
pauta das exportacocs, devcri deslocar-se for-
cosarnente para o Estaclo dc Minas. Logica-
mente, os outros Estados, atentos aos scus
problernas irio lutar pal-a quc isto não ocom--
ra, como estO previsto na orientacão do IBC.
E prcciso que Minas se acautele e estcja aten-
ta, para defender os seus interesses.

A CPI do café ira dlemonstrar ii Nacão e
aos outros Estados produtom-es que o Podcr
Legislativo de Minas estO vigilante e sabe o
papel que cstii destinado a Minas Gerais no
novO quadro cia politica cafeeira nacional.
Alérn clisso, nós ainda ternos as rivalidades
regionajs, corn cada rcgião puxando, muito
logicamente, para as suas cidades a major
cota de covas dc café e conscquer1temcnj in-centivos e financiamentos do Governo. Então,
tcrernos dc fixar critérjos para a distrjbuj-
çio do plantio. Em 1975, cerca de 20 milhOes
dc covas serão plantadas em Minas Gerais.
Prccjsamos saber cia dlistribuicao dlesses 20
mniihOes dc covas no longo das diferentes re-
giSes do Estado. Todos tern a anseio legIti-
mo de lcvar para suas cidadcs a major par-
ccla desse piantio. Então, torna-se ncccssii-
rio que o Estado discipline o mecanismo de
distribuicão E esta CPI irO estudar todos os
problernas decorrentes do financiamento, plan-

Sala das ComissOes, 17 de setembro de
1975.

Dominqos Lanna, Prcsidcntc - José Boni-
(ado Filho, Relator - José Santana- Luiz
Baccarini - Neil Jabur.

(Nota da DivisSo dc Redaçiio e Publi-
cacao: 0 II Aditarnento a que se refere o
projcto foi pul)licadlo na integra no Didriodo Legislajit,o, na ala dlesta reuniio)

Rccebcu parecer contrOrjo da Mesa da As-
sembléia o Projeto dc Resolução n. 141, em
1.' discussão.

Oradores

A CAFEICULTURA EM MINAS GERMS

0 SR. DEPUTADO HUMBERTO DE AL-
MEIDA - Sr. Presjdlente e Srs. Deputados,
you passar a Mesa da Assembléja urn reque-rimento pecljndo a instaui-acão de urna comnjs-
são parlamentar de inquérito para estudo do
problema do café e dc suas irnplicacocs na
Qconomja mincjra.

Acabarnos de vivcr, nesta Casa, urn sirn-
pósio sobre sidei-urgia em quc se vcrificou o
quanto o Estado de Minas foi preterjdo quan-
do da instalacão das prilncjras grandcs side-rirgicas no Pals. Agora, corn as recentes gea-
das no ParanO c em São Paulo, uma nova con-
Juntura Se instalou na politica cafeejra deste
Pais, cis que o Estaclo dc Minas Gerais, de ter-
ceiro produtom-, passari, scm sombra dc dO-
Vida, a curto prazo, a ser o major produtor
dc café do Brasil.

Para que V. Exas. tenham uma Wincia importincja do cafC, quer no quadro rnun-
dial, quer no nacjonal, devo dizer que o café
Ocupa o segundo lugar na comercialjzação
mundial, vindo logo após no petróleo, e, no
balanço de pagarnentos do Brasil, dc entra
corn a major parcela em nossas divmsas.
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hi
ho, estocagem c coinercialização. Na esto-
cagern, ternos urn problema sério: ha arma-
zéns do IBC e ha armazéns da CASEMG, ge-
rando urn certo conflito. Ternos ainda pro-
blernas de exportação, gravIssimos, por Sinai:
ha discriioinação quanto ao café inineiro, por
cxeriiplo, na exportacão pelo Porto de Santos.
Minas Gerais é urn Estaclo iriediterrârieo e
n5o pode, por não ter seu Porto marltimo,
sofrer discrirninação quando vai exportar sua
safra Ile café. Outro problerna: a nião-de-obra
ire sofrer flutuacôes de urna Para outra re-
giCo. Entibo irernos ter rnCo-de-obra sobran-
(to cuturn lugar e faltando em outro. E pre-
ciso ciue o Governo tome providCncias, atra-
yes da Secretaria do Trabaiho, e faca unia
pesquisa Para saber onde bib cxccsso on escas-
sez de inCo-de-obra, Para providenciar a even-
tual redistribuicao da mesma, mnedida esta
etc alto alcanee social. E evidente quc em
Minas Gerais, passando o Estado a ser o malor
produtor brasilciro etc cafC, o volume etc im-
postos arrecadados ira sofrer grande acres-
cirno. E preciso, entilo, que seja feita a re-
ciclagern (10 planejamento, face ao quadro
novo de rendas emnergentes a curtIssirno prazo

Queremno ouvir. nesta Casa, as autori-
(iadcs estaduais ligada ao ecior i! (Cono(fli(1
cafeeira, corno, por exemplo, os Sys. Secre-
ICrios da Agricultura e do Planejarnento.
Deste ultimo esperanios indagar se ja esta
coniputaclo o acréscirno de arrecadação oriun-
do do novo quadro (10 plantio do cafe. Tudo
isso ira gerar em Minas Gerais urn quadro
etc cuforia, embora a econornia agrIcola, as
vezes, seja urn pouco inferiorizada em termos
comnparativos corn a econornia industrial. 0
cafe ainda C o principal produto de expor-
taçio, stiperando largainente a exportaçCo etc
manofaturaulos.Acho etc grande importância
(IUC instalernos essa CPI (10 cafC, Para que
nCo ocorra coni dc o que ocorreu corn nosso
inincrio de ferro C corn	 nossa siderurgia

Nós, donos do minério, no recente Sun-
posio (ii' Sidcrurgia, ouvimos desta tribuna
(lire 0 iocaiizaçCo do moinerio n5o é ioiportan-
le no siderurgia, afirmativa que cauou espé-
cie a todos nós. Sabernos hem quc o consu-
mo etc perfilados on lamninados e pianos on
nibo-pianos é mais significativo Para denions-
tm'ar 0 crescimnento econornico. Mas iSSO nibo
diminui a grande importância que a producão
(IC larninados tern na economia do Pals. E
1)001 que se faça, de vez cm quando. umna ec-
capitulaçCo claquele serninCrio de siderurgia
que tantos esciarecimentos trouxe a Minas Ge-
rais. Por exemplo, repetidas vezes, fiz umna
pergunta aos conferencistas. Eu perguntava
se o minério de ferro, expungido 0 subsidio
etc transporte, seria urn produto gravoso on
Se, ainda assirn, ofereceria algum iucro. Os
conferencistas, por aedmulo dc perguntas on
nibo, propositadamente on nibo, deixararn de
responder. E nCo sei, ate hoje, clepois desse
serninCrio rcalizaclo, a resposta a tal per-,-un-
to. Se rehirarnios (10 minério de ferro o sub-
sidio etc transportes, scrã dc urn produto gra-
voso? Se for urn produto gravoso, ternos que
interrogar como as companbias que corner-
cializam o minério de ferro ainda apresentam
cm scus halanços vuitosos lucros. SerCo lu-
cros resultantes dos subsIdios do Governo?
EntCo, quemn paga dividendos das cornpanhmas
exportacioras etc lTiifléiiO C o propriO Cover-

no. Dai a importCncia (10 scnminCrjo (IC 5i(j-rurgia aqui realizado; (iai a irnportCne10 
deagora despertarmos Para o problema do des

iocarnento (10 cixo econôrnico da cafeicult
cii (10 ParanC e etc SCo Paulo Para o Estado
ic Minas Gerais, o que ira gerar, eni 00SS
Estado, grande riqucza, gerando impostos e
(lando ao Governo do Estado mcios Para aten
itcr Os legitmmnos reclamnos (10 pOvo. Ent,
antes que o problema se agrave, antes qu
outros Estados, cm funçCo de uma maior
agressividade, consigamn mudar as regras de
logo jib estabciccidas pelo TBC, vamos sugejj
00 (boverno Federal, por excmnplo, quc nibo
faca novos plantios no ParanC, zona sujeit
C geada c quc produz inC bebida, contrastan
(to corn os cafés finos dc Minas e fazendo
haixar a eotacao internacional etc flO5SO café.
Vamos acahar coin a inddstria eta geada neste
Pus. i; prediso quc nOs, de Minas, estejamos
ateritos ao problerna da economia cafeeira,
que estC a se transferir Para este Estado
Assim fazendo, estarernos cumprindo a ta.
refa quc nos foi confiada pelo voto sohcrano
(10 povo e assegurando a Minas Gerais o lugar
the cstC rcservado no contcxto dc Brasil.

Muito obrigado.

0 511. 1)EPL'TADO l)ALTON CANABRA-
VA - - (Profcrc discurso, que, por flibO ter
solo (idvolviflo polo orador. Scra publicado
(lii ((11110 reticao

BENEF1CI0S PAIIA 0 Ft'NCIONALISMO

O SR. DEPUTADO JESUS TRINDADE -
Sr. Prcsidente, Sys. Deputados. Nós estCva-
mnos inscritos Para abordar trés assuntos de
interesse social e de interesse especifico dos
funcionCrios pdblicos deste Estado. Antes, po-
rein, etc entrar nessa rnatéria, queriamos, em
nome (Ia lideranca (Ta ARENA nesta Casa, agra-
lecer 0 gcsto cavalhcircsco e amigo do ilustre
Deputado Dalton Canabrava, que honra sobre-
1110(10 a bancacta oposicionista por sua atua-
(i() e inteligência e que acaha etc deixar a
tribuna desta Asscmbléia, de onde cnderecou
urn cumnprimento C ARENA, salientando seu
comportamento na convencCo nacional e as
rcperdussibes quc dc ocasionou cm todo 0
Pals.

A ARENA, por sua liderança, agradece
esta atitudc e dcseja lembrar ao nobre Depu-
10(10 DCl1on Canabrava quc tamnbém o ex-Pre-
sietenid do particlo situacionista, o ilustre Se-
nador PetrOnio Portela, tevc atitude similar
C etc S. Exa. quando do enccrrarnentO eta
convencao (10 MDB. 0 Senaetor Petrônio Por-
tela comnpareccu, ao final eta convencibo, Para
curnprimcntar o ilustre Prcsietcnte Ulisses Gui-
marães e desejar a S. Exa., na conducaO do
partido oposicionista, novos êxitos e novas
caminhadas sempre cm proveito dos altos in-
tcresses nacionais .A ARENA (IC Minas Gerais
agraclece a atitude amiga c cavalhdiresca da
bancacla eta oposicibo, representada, neste mo-
inento, pclo nobre Deputaclo Dalton Cana-
brava.

Sr. Pm'esidcnte, Sys. Deputados, queria
-inos ternbrar algumas qucstCes de alto_iflte

1CSSC social (file dizcni respcito a situacao do

Outro aSSunto, sohic o qual leunbrarnos
etc falar, é tambCrn etc interesse do funcioná-
rio pCblico. Refere-se a necessidade (le o Po-
der Executivo conceder C vidva on C famlila do
funcionCrio pibbjjco que vier a sec mnorto em
razCo etc sua atividade no Estado urn paga-
mento igual on corrcspondente ao salCrjo que
o extinto tjnha em vjeti

'leiiios assistido a fatos laInentCvejs
por exemplo o daquele chefe etc familia, fun-
cionCrio plIblico, Prornotom. etc Justiça, que
foi recentemente abatidlo a tiros. Refiro-me
no Promotor cia Comarca (IC Carahinga . Cito
este caso sent

msequei conhecer a failia. In-
felizmentc, existent outros fatos como este.
0 Promotor etc Caratinga era etc 3 entrâncja;
portanto, etevia receijer Ile 6 a 10 mil cruzej-
ros por mês. Pojs esse homem, mono, cm ra-
z50 etc sua atividlaete, por urn marginal, dcixa
a sua fainllj0 reccheneto nina pensibo etc 600
cruzeiros Isso ocorrc tainbCm coin o (let-
Live que recebc 2 'oil cruzeiros; corn o dde-
gado (Tile recebe ma's (10 quc isso. HC ootros
funuionCrios que recebem hem mais do que
isso, mas a famllja fica entregue C miséria,A pribpria sorte. Essa C tuna injustica social.
lIas nós estamos certos etc quc o Estadode
Minas Gerais, atravCs etc urn Governo huma-no eMinas. conlo C o do ernincnte GovernadorAureijano Chaves, haverC de cornigij essa in-
Justica social, quc afeta sobremoclo a familiado funcjonCrio pCHjco, muito sacrificada eni
tat hipotesc

0 terceil'( assunto que ilesejo ahordar é
ainda iIentmo (lCSta fcrnCtjca Trata-se do pro-
Jeto Ile mflu(lan(1( (IC altel-acibo constjtucionil
que Sc acha em tramitacAo no Congresso Na-
cionlet ESC prolcto pretende alterar a Carta
Magna eta Repübijca Para perrnitir a reduçao
do tempo (IC aposentoorjut Para o professor
no Brasil. Sabemos, hoje, que o professor seaposent.j aos 35 anos de servicos prestados.0 Projeto, quc jib tern parceer (10 ilustre re-
lator mincjro, Deputado Sinval Boavcnturm1
Permitc que se reduza 0 tempo etc aposcntaclo_
na, no inagistério pCblico, Para 25 ano;. On,
flO sabemos que a ativicladc (10 niagistério
P6blic0 6 das mais sacrjfjcaetas Sempre ou-
Wimnos dizer que nó.s etevemnos deixar, no go-
binete (Ic trabaiho, Os problemas do serviço,
Os levando Para casa, que é iugar etc des-

cn0 Mas isso nCo é permjtieto ao funcuona-

rio do rnagjstCrio porque este, depojs da sua
Jonnada etc trabalho, após a sua aula, tern,
forcosamcnte, de levar Para casa o trabalho
casdiro, a chainada tarcfa, preparacao de pia-
no etc aula Para o dia seguinte, correcibo etc
provas, atribuicao de notas, cstudos Para pre-
param a aula seguinte. TUetO jsso ocupa o mo-
menlo do lazen. EntCo, entenetenios quc o pro-
fe.sor, em toeto o Brasil, trabaiha na sua pro-
pria casa. Essa pessoa terá de traba!har 35
amos Para se aposcntar, que C o mcsmo tem-
po que nOs trabaihamos; nós, que trabaiha-
unos apenas em nossos gabinetes c que tcrnos
horas livrcs em nossa casa.

SCo, portanto, três os assuntos que aqui
aloordainos Nós nCo trouxeinos nenhuma in-
dicaçao, nenhuin requcriniento, apenas enten-
demos que devIarnos abordar esscs problemas,
porque isso é etivuigar, é levar ao conhccj-
mncnto dos Governos do Estado e da Rcpuibljea
esses temas. Estibo fiscaljzando 0 nosso pro-
nunciamento, e é justo que os Governos sin-
[0111 quc 0 povo etc Minus Gerais cstC etc aeon-
corn as trés iniciativas que estamnos pro-

pondo: salárjo integral Para o funcionánjo p
hhco mono em funçibo (10 scrviço; reetucAo
Para 25 amos do tempo Para aposentadoria nomnagistCi.jo e, finalrnente, contagemn recIproca
Para o tempo etc aposentadoria

SOBRE A EXTINcAO DAS SUBLEGENDAS

O SR. DEPUTADO CICEBO DUMONT -
Sr. Presjdente e Sys. Deputados Hoje, esta
Casa ncgou aprova45o ao requerimen0 Emilio
110(1(111(1 pedindo a extinçSo etas sublegenetas.
Comno autor do parecer contrCrjo 00 requeni-
mnento etc S. Exa., sustentej neste a tese etc
(flue o assunto etcve scr etiscutido em tenrnos
etc institujçao c nunca ein termos de interesseCXciusivafllenfe partietibnio . E que a suhlegen_
eta C Emma cxpeniCncia cm curso, nibd) sendo
convenjente romper o scu ciclo evolutivo
Esta minhia conclusibo (lesencontmase (10 Pon-
to) dl vitui (10 nosso ilustre Govcrnadoi. doRstado, que jC se rnanifestou contrCrio A sub-legen (10

Acaho etc ter, no Estado de Minas, urneditorial publjaeto ontern, 23 etc setembro, sobtitulo Part idos Renovados, a rcspejto (10 as-sunto. E mnuito importante o prontineiamen-to (leste 6rg5o. Primeiro, pela sua autorjda-
etc, pela Sua seriedade e pela maneina ohje-
tiva corn quc clahora scus editorials. Segun-
do. ponque, na categorja die granete Jornal do
Pals, dc reficte corn scgurança o pensanicni-
to etc grande pare-la (10 pChlico mnineiro es-
peciaimcnte.

funcioflalismo de Minas Gerais. A Prinieira
e a questo eta contagern rcciproca (10 tempo
de apoSentadoria. A Assernbléia, apojando re-
querimento dcste orador cm fins etc maio
ultimo, enderccou a S. Exa., o Chefe do Exe-
UtivO Estadual, Sr. Governador Aureliano
Chaves, Umfl apelo no sentidlo etc quc o Exc-
ct1vo tomnasse a iniejativa de encarninhar ao
Potter Legjslatjvo urn projeto etc lei através
do qual se pudesse, a exemplo do quc se fez
no esfera federal, contar, reciprocamcnte 0
tempo etc serviço prestaclo pelo servidom pC-
blico na ibrea privadla e vice-versa. Isso Para
fins de aposcntadoija. 0 Governo Federal jC
tomou essa providência, que é do rnaior a!-
caned social. ii unia nicdjda indispensv
E justa c humana. Estamnos certos etc que o
ilustre (lovernador Aureliano Chaves enviarC,
ainda estc ano, unia solucibo Para cste pro-
blema, que e vital Para o funcionCrio pmbbljco
(IC Minas Gerais.

0 ((!itd0iijl é 0 seguin te

"Particlos Rermouados

A Naç5o faiou anteontern pclas vozes an-
tom'izadas (10 Presietente eta RepOblica e do
lider eta oposiçAo. São duas vozes que se
completarn dentro (10 melhor conceito etc (ha-
lética do sistema. Se o Governo estuda, plane-
ja, e executa, a oposiçAo fiscaliza, critica c su-
gene, na preparacibo eternocribtica do cntendi-
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menlo e da harmonia social. 0 partido do
Governo defende sua posicSo, acenando corn
o notávei acervo de realizaçöes dos ñltimos
anos. 0 partido da oposição localiza sua
atuação no cainpo do fortalecimento do es-
tado de direito. Ambos firmes nas suas p0-
sicSes doutrinárias. Os dois, coin seus pro-
gramas renovados.
A ARENA, depois de muitos estudos, apru-

von o seu ideário, sustentando a necessidade
de nianter-se vivo o diálogo, unica forina (IC
viahilizar uma sociedade pluralista. 0 MDB,
que andou engolfado em divisöes internas, de-
vido a agressividade (IC cletcrrniflaClOS grupos
radicais, reencontra-Se coin meihor posicão
(lelnocratica, prudente e realista, scm ahan-
(lunar a defesa intransigente dc scus postu-

lados.
A realizacSo das duas convcflcöeS nacio-

nais - a cia ARENA e a do MDB - corooU o
proceSSo de renovaão das duas agrerniacöes
partidlarias. Franceliflo Pereira e Ulisses Gui-
marSeS são, por isso mesmo, Os dois hornens
c'ue, respaldando urn procesSo politico, terao
a incuinhência de prornOver Os entdndhinciitos
pai'idarios nos próxlmOS dois afloS .Aelcs.
certameflte, nSo ha de faitar espiritO pnhlico,
experiêflCia e huinildade para o deseinpenho
da delicada rnissiio que os cspei'a. 0 lider e
- -on pelo menos cleve sec --- o resurno de
muitos. NSo pode clecidir sob pressSo. Ca-
be-ihe, antes de mais nada, ser o elernento ca-
talisador da vontade geral partidária, podan-
do CXCCSSOS, lirnitando a ação dos radicals, Va-
lorizando o trabaiho dos democratas, par que
a vontade popular seja realmente expressada
através dos canais competentes da atividade
politica.
As duas convencöes, pelo sentido de res-

peito clemocrátiCo imperante entre OS COn-
vencionais, deinonstrarn, a evidência, clue as
agrerniacSeS criadas peio Governo do Presi-
dente Castelo Branco, em outubro de 1965,
venceram as dhficuldades de sun estruturacSo.
Einbora existam, aincia, inconformados corn
o sistema biparticiarista, o certo é que, tanto
na ARENA como no MDB, as diversas ten-
dências confluem para canals especiais de
expressSo. Reclama-se muito a criacSo de
novos partidos. 0 que nSo se pode negar,
entretanto, é que, através das sublegendas, Os
diversos gruparnentos tern oportunidade de
se manifestar livremente. A sublegenda ê,
por assim dizer, o sistema que permite a mul-
tiplicidade dc representaçSo. E nada de mel
haverS em que os grupos mais conservaclo-
res da ARENA, formados, ohviamente, pelos
integrantes do antigo PSD, se integrem numa
laixa propria, disputando as eleiçöes muni-
cipais e ale rnajoritárias. corno C o caso do
Senado e (10 Governo do Estado.

Pode-se alegar - corno se tern alega(lO
qne a sublegenda não dá possibilidade a for-
macSo de urn prograrna partidSrio unificado.
Alas como admitir urn pensamento monoli-
tico em termos de operacionalidade, se a regra,
hoje em die	 como a própria Igreia esté
pregando - é o pluralismo democrático? 0
rnundo de hoje, bombardeaclo pelas explosöes
da comunicação, é cada vez mais plural, no
sentido de aceitar manifestacöes difere.ntes
(IC cultui'a, de religiöes. de filosofias, de sis-
temas. Ora, clemocraticamente, a tendência do-

minante, hoje em dia, é a da- dl
liurnanidade, nao pela destruiçSo das  (liver
sidades ou diferencas, mas pela tOlCrâncja
respeito rndtuo e colaboração.

•0 que faz a beleza da democracia
dilerentemente dos totalitarismos - nazisi-n
e cornunismo - permite a convivCncia, nurn
inesrno partido, de um ultradireitista, corno
I)inarte Mariz, coin 	liberal ao extremo
coUld) 0 Senador Teotônio Vilela. Negar
eses dois o direito de expressarern seus po
tos de vista seria antidemocrático.

E chegou a horn de definir clararnente
as posiçOes. A democracia não admite sub-
terfiigios; ou se é dernocrata, coin a COnS-
ciCncia, on nSo se é democrata. A divjs50
(10 mundo entre conlufliSmo e nazismo e d
interessc exclusive desses dois grupament5
UC atUaii( nos subterrâneos (la liberdade.

O inelhor exemplo esté em Portugal, tan-
tas vezes debatido nestas colunas. La pre-
valeceu urn fascismo retmogrado, durante qua-
SC meio sCculo, que esrnagou as liberdades
ndividoais c nSo possibilitou o crescirnento
(10 ideal cleinocrSticO. Derrotado na revoluçao
(IC abril, o que ficou foi o lado oposto do
fascisnio, on seja, a acão solerte e sabidamen-
Ic Iigadaegmupos extemnos do Partido Cornu-
nista, espCcie de multinacional di UniSo So-
viCtica.
Dal a necessidade de se reforçar o pro-

gmaiila dos clois partidos brasileiros, que res-
surgem agora renovados, pelo rnenos quanto
a nornes, em suas direcöes partidáiias de am-
bito nacional. 0 mais fica por Conta da Ca-
pacidade dc cada urn dc organizar-se e de
lever sua mensagem no povo braileiro.
Espcia-se que, domavante, ARENA e MDB

saiaill ao encontro (10 hornem simples da ma:
io operario (las fSbricas, o funcionSrio pñbli-
co, o bancSrio, us intelectuais, os professo-
res, us estudantes, sobretudo o proletariado
e a classe media, os dois malores segmen-
los (in populacão brasileira, semre esmaga-
ilos pelo custo de vida e que são, no fundo,
us dois grancles sustcntSculos da sociedade."
Sr. Presidente, Srs. Deputados, fica, pois,

constando dos nossos anais essa importante
anSlise politica realizada pelo Eslado de Mi-
nas, par meditação dos meus pares e, so-
bretudo, par conhecirnento daqueles que en-
contrarn ainda, nos anais desta Casa, urn rico
manancial de inforrnaçSo.

SãO de Finanças. E assunto que preocupa a
todoS us Srs. Deputados, este do aumento de
vencimentos dos funcionárjos. Tenho a cer-
teza de que nenhurn deputado da ARENA de-
sejaria ver esta situação constrangedora, de
mais de 20 mil funcionSrjos em nosso Esta-
do, pertencentes aos quadros da adrninistraçSo
direta, ganhando menos do que o salário ml-
jmo. Quein fez a afirmativa desta quanti-
dade foi o próprio SecretSmio da Fazenda.
Agora, fala-se em mensagein de aurnento de
vencimentos para todas as classes. Isto C o
que foi prometido pelo Secretário da Fazen-
da. NSo poclemos criticar urna mensagem que
não conhecemos, mas podemos fazer observa-
çOeS em tomno (10 assunto.

Entendo que todo aumento dc vencimen-
ins, seia pare funcionários de empresas pri-
vadas, seja para funcionSi-ios pdblicos, de-
veria acompanhar a real perda do poder aqui-
sjtiVo cia moeda. Deveria existir urn proces-
so de repor no deviclo lugar as condiçOes de
urn ano atrás, 0 que jamais aconteceu em
governo algurn. Nós sabemos da análise do
salSrio minirno, que nSo é nem 0 minimo ne-
cessiirio no trabaihador, par que dc e sun
faniilia possarn viver clentro de urn padrilo
nilnirno dc (lignidade, coin educacao, saüde,
hehitaçao e outras concliçoes necessSrias a
existCncia hurnana. Emboma o salário minimo
seja definido legalmente come aquele que
contéin o necessSrio para sobrevivência do
trahaihacior e dc sun familia, o gabopante au-
menlo do custo de vida, a inflação, que nSo
e, diga-se a bern da verdade, uma inflaçSo
bmasileira, mas uma inflaçSo inundial, des-
trói, coin o seu poder esmagadoi-, todas as
tentalivas feitas pelo assala-iac10 no senlido
de equilibrar, no firn do mês, a receita corn
a despesa. Isso ocorre coin trabaiha-
dores que recebem o salSrio minimo. 0 que
nSo dizer dessa classe marginalizacla dos fun-
cionãrios pñblicos do Estado de Minas Ge-
rais que estSo a receber menos do que o sa-
lSrio minimo? 0 que nSo dizer desses fun-
cionários da justiça de 1.3 instSncia, que fo-
ram relegados a segundo piano no Quadiro
Pernianente dos funcionSrjos do Estado? E
ai estS urn oficial de justiça a receber pouco
mais de 400 cruzeiros por mês. São situa-
cSes injustas, situaçöes desurnanas; são si-
tuacöes que precisam ser corrigidas de irne-
diato pelo Governo do Estado.

Ouvi, hojc, na Radio Gunman, sima entre-
vista do nobre Deputado Jesus Tmindade, vi-
ce-lidem do Governo, na qual S. Exa. dizia
que o Governo nSo dá o que quem, mas o que
pocie. S. Exa., dc fato, tern razSo, mas, se
anabisarmos, como estarnos analisando, a oti-
nusta proposta orçamentSria Para 1976, vamos
verificar que 0 Govemno tern condiçOes de
clap muito mais do que está prornetendo.
Pode, pelo menos, estahelecer condiçocs pam
que nenhurn funcionârio pi'iblico receha me-
nos do ciue ci salário mInirno estabebecido para
qualquem categoria de ti-abalhador desta Nação.

AliSs, C urna incoerCncia o lato de o Es-
tado manter uma Justiça do Trabaiho, que
ali está Para zelam pelos dlireitos dos traba-
Ihadores, para obrigar a todas as empresas
a pagarem o salário mInimo, sem que dc
mesmo pague a seus funcionSrios o salãrio
minjmo NSo posso entendet- (lois pesos e

duas mcdidas. E preciso que o Estado, que
exige da enipresa privada o cumpmimento de
suns obrigacoes, tenha autoridade moral para
cobmam e fazem cobmar em flume dos trabaiha-
domes o direito que tern no salário minimo.

NSo estarnos fazendo critica algurna a
'nensagem govemnamenal Alias, a bancada
(10 MDR está aguardando, ansiosamente, a che-
gada da mcsma a esta Casa, porque, muito
mais ansiosamente do que a bancada do MDB,
está a grande camada dos funcionarios pd-
blicos do Estado a esperar o milagre de urn
salãrio minimo condigno, de urn salãmio que
afaste de scus lares o fantasma da fome e da
Iniséria, conio acontece em muitos lames de
funcionárjos piiblicos de nosso Estado.

Diariamente, os ileputados recebem cam-
tas do interior, contendo dramaticos apebos,
como se estivesse em nossas rnãos a soluçSo
iiara esses problernas. Quem clera que esti-
vesse em nossas mSos! Isso, porque nos,
clue inantemos corn os homens do interior
toda a sorte de contatos, sabemos das lutas
e dificuldades por des enfmentadas. São depu-
tados que vSo as suns casas, nas vésperas das
eleiçöes, pedir votos e que depois são respon-
sSveis pelo encarninharnento no Governo de
suas meivindicacöcs e de suas reclamacoes.

Esperarnos quc se cumpra a prornessa do
Si-. Secretámjo da Fazenda de que, na pri-
ineira mcformulacSo salarial, em ârnhito glo-
bal, corno vai acontecem agoma, nenhurn fun-
cionãrio pdblico do Estado, da administraçao
(lireta, virã a recebem menos do que o salá-
i.io minirno regional. Sc isso acontecem, iS
semá urn passo gigantesco que esterS sendo
(],'do pelo Governo do Estado, para dam aos
seus servidores um salSrio que ni-io scm sa-lSrio dc fome, corno 0 de hoje.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, 10%,

15% ou 20% para quem ganha urn alto salS-
i.io é bum, mas 10%, 15%, 20%, on inesmo
30% par quem recebe 400 cruzeiros, nSo vale
nada. EntSo, deveria haver urn critério pam
quc' as categorias funcionais que recebem
malores vencirnentos tivessem urna vantagem
menom dc' aumento (10 que aquelas que, ate
hoje, (stao marginalizadas no processo sal-
"a] do Estado . Que as classes corn vend-
inentos menores possam i-eceher urna maior
carga de aumento dc vencimentos, que vai in-
cidir sobme seu salSrio, que é dc Ionic e de
ni is é ri a

Estainos aguardando 0 envio da mensa-
gem de auniento de vencimento para o fun-
cionalismo, porque al, diante do fate con-
creto, podemS o MDB fazem suns cniticas e
ofemecem suas sugestoes, como vem ocorren-
do ate agora.

SOBRE A MENSAGEM DE AUMENTO
SALARIAL

0 SR. I)EPUTADO JESUS TRINI)ADE -
Nós ocupamos, Sr. Presidente, Sms. Deputa-
dos, a tnihuna, ligeirarnente, pama nos refe-
rirmos S palavma do ilustme lider da oposi-
çSo, o prezado Deputado Emilio Haddad. S.
Exa. faz muito bern, vindo a tribuna recla-
mar meihores salSrios para o funcionaiisrno

AUMENTO DE VENCIMENTOS DO
FUNCIONALISMO

() SR. DEPUTADO EMiLTO HADDAD -
Sr. Presidente, Srs. Deputados. 0 motivo da
iiiinha vinda a esta tribune na tarde de hoje
preride-se ao envio a esta Casa, pelo Sr. Go-
vernaclor, nos próximos dias, da propalada
mensagem de aumento de vencimentos do fun-
cionalismo pñhlico estadual.

Este ano, quando S. Exa. enviou men-
sageni coin aumentos parcials, e assim lab
porque me refiro aos aurnentos concedidos
a algurnas classes, aqui esteve o Sr. SecrC-
tario da Fazenda, que foi ouvido pela Com15
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(10 Estado. S. Exa., corn a ponderaçdo que
the é peculiar, corn a sua inteligência, vein,
moderadamdnte, dizer da esperanca de todos
nós tie que o Governo do Estado faça justica
ao funciondrio, concedendo urn justo e mc-
recido pagamento, urna justa e devida retri-
buiçdo pelo scu labor, pelo scu trabaiho, cm
favor (10 causa pdbiica deste Estado.
Nós nao ternos qualquer restricdo as pa-

lavras aqui proferidas pelo nobre lider, l)epu-
tado Emilio Haddad. 0 que nOs apenas dese-
jainos enfatizar, logo após a sua fala, é aqul-
lo mesmo a que S. Exa. se referlu e que nós
disseinos pela poderosa elnissora, quc e a
Radio Guarani, que o Governo não dd o que
quer, pois gostaria de day muito. 0 Governo
(10 o que pO(ie, porque estd limitado pela rca-
lidade dos cofres, pela fraca potencialidade
(10 erdrio. Sornos aquele Deputado - e a
Casa é testemunha que, ernbora integrando,
corn orguiho c coin honra, a bancada situa-
cionista desde a Legisiatura passada, em todos
os momentos, em todas as ocasides, ciii todas
as oportunidades, cornpareceu a tribuna Para
reivindicar em favor dos funciofldrioS (10 Es-
tado de Minas Gerais, asSim como em Pro'
da classe social dos trabaihadoreS deste Es-
tado e ileste Pals. 0 Governo tern as SUOS ii-
niitaçOes. Resta a inteligência do bancada do
oposiçdo reconhecer - e cia o fara -- essa
realidade. Mas vamos dar uma noticia, que
é inegdvel: pela prirneira vez, ein Minas Ge-
rais, desde a redemocratizacão, cut urn
Coverno concede aurnento nos primeiros me
ses tie sua atuacdo. Se nós recordarmos a his-
toria aciministrativa deste Estado, a partir
do Governo Milton Campos, passando por Jus-
celino Kubitehek, Bias Fortes, Cióvis Salga-
do, Magalhdes Pinto, Israel Pinheiro e Rondon
Pacheco, que foi 0 ditirno, ndo vamos cncon-
trar ciii nenhurna administracdo passada --
autolimitadas e hmitadas pelos orçamentos
votados nas respectivas administraçdes -- -
urna concessão de aurnento no seu prirneiro
ano.
Pois al está vindo a segunda mensagern

de aurnento salariai do Governo Aureliano
Chaves Para esta Assernbléia. A primeira veio
em julimo, Para algumas classes, e, para as
que ndo puderam ser auinentadas nesta épo-
Ca, vird 0 aumento a partir tie outubro.

Podernos ainda lemnbrar outra situaci'io,
que é benéfica principalmente Para o funcio-
ndrio aposentado, cujo aurnento de 50% estd
condicionado a irnplantacSo do Quadro Per-
manente, que deverd hear pronta ainda em
1975. Portanto, a partir de janeiro de 1976,
Os funciondrios apo.sentados terSo mais 50%
de aumento, porque isto jd é lei votada nesta
Casa, sancionada pelo Executivo, publicada
C CIII vigor.

Qoanlo a esta esperança do funciondrio,
que é a implantacSo do Quadro Permanente,
podemos (lizer, desta tribuna, aos colegas
Deputados, depois de entrarmos em contato,
seguitlas vezes, corn o Chcfc do Exccutivo e
corn o Sccretário da Administracão, o ilustrc
Deputado Lourivai Brash, quc, a partir de
janeiro de 1976, corn a sua irnplantac5o, no-
vos bcncficios havcrSo de scr pagos aos fun-
cionários. Por exempio, Os medicos sairSo
de mil Para 4 mit cruzeiros. Os dentistas, os
farrnacêuticos. os picólogos, os motoristas,

enfim, todas as classes funcionais Cflqsejdr
(las no Quadro Permanente haverSo (IC ter
nlaiOreS e rnelhores pagarnentos.
Outra noticia, ilustres colegas, que n65

podernos adiantar, é quc o Governo Aureija.
no Chaves, a partir de 1976, havcrd de don.
ceder mneihores aumentos e ndo havcrá de
faz&-lo ora para uma ciasse, ora Para outra
Pordlue isso, reaimente, ndo considerarnos
ineihor politica satarial. Numa so época, con-
cederd aumento a todo 0 funcionalisino do
Estado. Dizia eu ainda ha pouco. ao grand
amigo e ilustre Deputado Gomcs Moreira, que
é born para o povo que cxista a oposicäo.
Triste e urna naçdo onde ndo ha oposicão
porque a opoSicãO, por sua simples presenca e
benéfica e nccessdrha, mormente quando eta re-
conhece Os esforcos c faz justica ao Governo.
Estamos aqui, deputados da oposicSo e da si-
tuacão, Para fazer coro corn o Governo na
concessSo dcsses bcneficios para o funcj
ndrio de Minas Gerais, como é o propósito,
corno é a realidade do Governo presidido pelo
grande mnineiro Aureliano Chaves.

Questôes de Ordem

U SR. DEPUTADO JESUS TRINI)ADE
Sr. Presiclente, sempre foi praxe, nesta Casa,
OS Srs. 1)eputados receberern cópia de res-
postas por des solicitadas. Parece que esta
pratica vein sendo esquecida, e cu mcsmo
estou a reclamar duas respostas quc jd teriam
chegado a esta Assembléia e cujas cópias nao
me foram enviadas. Urna refere-se ao Adido
Cultural do Consutado dos Estados Unidos
(,in 	Horizonte, e a outra, do Paldcio do
Governo, é a respeito de urn requcrimento
inca sobre reciprocidade dc tempo de ser-
viço. Dc duas, urna: on o (ioverno ndo res-
pondeu a essa correspondencia da Casa, on
respondeu e a Assembléia não me deu a có-
phi. Na prirneira hipótese, caso o Governo
nac tenha responditbo, cu pediria a Mesa que
adolasse o critério de, depois de certo tempo,
passar a cobrar as respostas d sua corres-
pondCncia.

0 SR. PRESII)ENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - A Presidência, respondendo a
questão de ordem do Sr. Deputado Jesus Trin-
dade, informa quc essa norma é mantida e
vai determinar a assessoria da Mesa que
apure as razOes quc motivaram a ndo-remeSSa
das respostas dos requerimentos do nobre
Deputado Jesus Trindade. Mas cssa norma
vem sendo mantida pela Casa.

Deciso de Ordem

0 SR. PRESTI)ENTE (DEPCTADO JOAO
FERRAZ) - Coin reiacdo As questOes de or-
dent lcvantadas petos Deputados Jesus Trmn
dade, Ferraz Caldas, AntOnio Dias e Junha
Manse, a PresidCncia inborma que, re1at1V
mente a coflhiSsdO par]amentar de sindieSflcrn
requcri(1a pela nobre Deputada Jdnia Man.se,
hiea a Inema rnantida c que, conforme enten
(birne.nto coin o Presidente do CPI sobre a p0

luiç5o, Deputado Joilo Bello, e também cOrn

o autor da comissdo refcrida, Deputado Fcrraz
Caldas, as sindicâncias serdo efetuadas pclas
duas COIniSSOcS.

0 SR. DEPUTADO FERRAZ CALDAS -
Sr. Presidcnte, na oportunidacic em que Sc
achou o divisor comumn, devo comunicar ml
Casa que amanhd compareeerd junto a co-
miSsaO parbamentar de inquérito, as 9 horas
tia rnanhS, o representante (Ia Fundaçao Jodo
pinheiro, que prestard informaçOes. Espero
quc a Casa prestigie esta comissão, corn a
presenca do Presidente e dos Deputados que
subscreveram e solicitaram esta cornissdo de
sindicdncia, Para que nosso trabaiho seja oh-
jetivo C que possarnos atingir 0 flOSSO (lesille-
ra to.

0 SR. PRESII)ENTE (DEPUTAI)O JOAO
FERBAZ) -- - Ndo ha quest.-to (be ord em a re-
solver.

Matéria Aprovada

REQUERIMENTOS

1)o Sr. Deputado Humberto (be Almeida,
solicitando seja constituida uma cornissdo par-
barnentar de inquérito Para estudar o proble-
ma (to café t suas implicaçOes no economia
(10 Estado, em face das geadas verificadas no
Parand e em São Paulo;

do Sr. Deputado Ddlton Canabrava, so-
licitando sejarn enviados cumprimentos ao
Deputado Franeeli.no Pereira, pela sua elei-
cão e pelo seu primeiro programa partidmlrio;

do Sr. Deputado Emilio Haddad, solici-
tando voto de congratulaçOcs corn o Deputa-
do Ulisses GuimarSes, por sua recente dci-
cSo para o cargo (Ic Presidcnte do I)iretdrio
Nacional do MDB;

do Sr. Deputado Gerardo Renault, soil-
citando voto de aplausos ao jornal 0 Jove-
nil pelo transcurso de seu 85.Q aniversdrio de
fundaçao;

n.9 355, do Sr. Deputado Haroldo Lopes,
solicitando ao Sr. Governador do Estado in-
formar que destino foi dado as ORTMs, pro-
(Into (IC transacao entre o IPSEMG e a TE-
LEMJG;

•0 396, do Sr. 1)eputado Jodo Pinto Ri-
beiro, sobicitando a transcrlção nos anais (10
artigo do DiOrio de Minus intitulado Téciiicos
em Ciéneias AgrOrias, do jornalista Jodo Vi-
laca;

n.9 491, do Sr. 1)eputado Sérgio Olavo
Costa, solicitando a transcriçdo nos anais do

artigo Para urn meihor Tratamento no Encar-
cerado, do Didrio Mercanlil, de Juiz de Fora;

fl.9 492, do Sr. Deputado Jorge Orlando
Carone, solicitando ao Sr. Presidente da Re-
pOblica a aplicacdo, no que for possivcl, ml
MBR do dccreto que transbcriu Para a area
federal a responsabilidade de punir os esta-
helecimentos que poluam o rncio ambiente;

n. 494, do Sr. Deputado Dalton Cana-
brava, solicitanbo aos Srs. Governador do Es-
tado e Secretdnio da Inbiistria, Comércio c
Turisrno que não modifiquem as metas de
produçao do AOMINAS;

,n.Q 495, do Sr. Deputado Artur Fagundes,
solicitando 00 Sr. Presidente do Tribunal de
Justiça do Estabo a elevaçSo, de 1. para 2.
entrdncia, do Comarca de São Francisco;

n.° 501, do Sr. Deputado Christovarn
Chiaradia, solicitando a transcniçSo nos anais
(Ic editorial do Jornal de Minus de 21-8-75;

n. 511, ito Sr. Deputado Euchides Cintra,
solicitando ao Sr. Presidente do IBC a cnia-
çãü de nun escnitónio do referido Instituto dot
ItajuhO;

n. 512, do Sr. l)eputado Euclides Cintra,
solicitancto aos Srs. Governador do Estado
e Presidente da CAMIG a criacdo de uma Su-
perintendencia Regional da CAMIG em Ita-
jubd;

n. 516, (10 Sr. Deputado Said Arges, so-
licitando aos Srs. Governador do Estado e
Prefeito Municipal bc Belo Horizonte provi-
dCncias junto ao Governo Federal, a exem-
plo do Rio (IC Janeiro e de São Paulo, Para
quc a região metropolitana da Grande BH
tenha tratamento idCntiro ao prometido mlque-
les Estados, no que lange A concessSo de uma
unesada Para supnir as deficiCncias orçarnen-
tmlrias dessas regides;

n.9 519, do Sr. Deputado Jorge Orlando Ca-
rone, solicitando ao Sr. Governador a dis-
pensa do exame de selcção Para Os servi-
dores hurocratas que (besejam ingressar no
Quadro Pcrmanente;

n.Q 520, (10 Sr. Deputado Euripedes Crai-
de, solicitan(bo aos Si-s. Ministro da Previdén-
cia Social e Superintendente do INPS, em
Minas Gerais, a instalação dc uma agéncia
cut

n.9 522, (10 Sr. l)eputado Cicero Dumont,
solicitando ao Sr. Ministro (Ia Justica que
pernianeca o juiz classista no estrutura da
Justica do Trahalho;

n.9 530, do Sr. Deputado Euclides Cm-
Ira, solicitando aus Srs. Ministro da Pnevi-
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46.4 REUNIAO EXTRAORDINARIA, AS 20 H 30 MIN DE 24 DE

SETEMBRO DE 1975

PRESII)ENCIA DO SR. DEPUTADO
JOAO FERRAZ

Comparecimento

João Fcrraz - Fernando Junqueira

Wilson Tanure .-- LScio (IC Souza Cruz - Said

Argcs - Jü.nia Manse - Pedro Gustin -
Amilcar Padovani - Antonio Dias - Artur

Fagundes -- Carlos Eloy -- Carlos Lemos

Christovam Chiaradia - Cicero Dumont -
Cy'o Macid - Dalton Canabrava -- Delfirn
Ribeiro - Domingos Lanna - -- Elmo Braz

Emilio Gallo - - Emilio Haddad - Euripedes

Craide - Fábio Notini - FSbio Vasconcellos

- Fcrraz Caldas	 Genésio Bernardino

Gerardo Renault - Comes Moreira - Harol-

(10 Lopes -- Humberto Se Airneida - Jesus

Trindade - João Bello - João Marques -
Joao Navarro - João Pinto Ribeimo - Jorge

Orlando Carone - José Honónio - José La-

viola - José Santana - Kernil Kumaira -
Luiz Baccarini Mendes Barros - Milton

Lima -- Milton Salles - Narcélio Mendcs -

Neif Jabur - Nilson Gontijo - Nunes Coe-

lho - Pedro Narciso - Raimundo Alber-
garia - Ronaldo Canedo - ScbastiãO Nas-
cimento - Sérgio Ferrara - Sérgio Olavo

Costa	 Sylo Costa - Telêrnaco Poinpei - Vi-

cente Guabiroba.

Oradores

O SR. DEPUTADO JORGE ORLANDO
CARONE - (Profcre discurso, que, por não

ten si(Io (levolvi(lo pelo ora(lOr, serS publi-

cado em ediçao futuma.

Matéria Aprovada

EMENDA

N.' 3, aditiva, ao Projeto de Lei n.

191.

PROJETO DE LEI

N.' 191, em (liscussão Snica, do Sr. Go-

vernadom do Estado, que faculta a ocupante

(IC cargo do Quadro Suplernentar concorrer

S fase da seleção intcrna a que se refere o

art. 39 do Decreto n.1 16.409.

Matéria Rejeitada

Emendas n.9s I e 2 ao Pmojeto de Lei

n.' 191.

dência Social e Superinten(l(ntc do INPS a	
n.9 
555, do Sr. Deputado Euclides Cintra

ii
nplafltacSo da rede de distribUicão de me- solicitando aos Srs. Ministro e Secretárjo da

dicanlentos gratuitoS	
Educac5O	 ovidências visando a criacSo de

n. 538, do Sr. DeputadO Mendes Barros, urn órgSo pñblicO, de ãmbito 
nacional, desti-

solicitando aos Srs. MinistroS da AgricultUra nado ao finaflciamento de cursos superiores
e da Fazenda providêllcias para liberar a e técnicos de nivel médio;

ven(Ia de came verde;	
• Q 559, do Sr. Deputado Haroldo Lopes,

n.' 539, do Sr. Deputado GomeS Moreira, solicilan(10 aos Srs. Governador do Estado e
(lOr do Estado e PreSi(IefltC do ConselhO Interministerial de

solicitando dos Srs. Governa
Sccrctário de Obras püblicaS que determiflem Preços regularnefltac

ao da cobraflVa de taxas

(IC estacioflamentos particulares;
a adaptacSo de escalcres ou balsas salva- Vi 
das nas barcas que cruzarn o rio Grande;	

n.' 562, (10 Sr. I)eputadO Joao Bello, so-

Olavo licitafl(IO S Comi
n.° 540, do Sr. Deputado Sergio	

ssS() (le FinanciamentO da

Costa, solicitando aos Srs. Governador
 do Es- Producão	

CFP - órgSo pertencente ao

tado e Secretário da Sañde providêflcia
s no Ministério da AgricUltura

	 a transferên-

(le ser cedido ao MuniCiPlo dè Juiz cia de 1 rnilhSo de sacas de milho para Minas
-- Gerais.

de Fora, atravéS de C0flVfl10, 0 
Fluor 3,,1"

to de Sódio;
n.° 542, (Ia Sra. Deputada Jñnia Manse,

solicitando ao Sr. GovernadOr
 do Estado de-

terminar h COHAB a realizacão de estudos
para a construcao de casas populares no Mu'

flicipiO de Betirn;
n.° 543, do Sr. Deputado Jorge Orlando

Carone, solicitando ao Sr. Govemnador (10 Es-
tado determiflar estudos visafl(10 a estabele-
cer a equiparacãO de vencirncfltos c vanta-
gens dos funcio,flarioS (10 Estado de Minas

Gerais c (10 Banco de Crédito Real de Minas

Gerais;
n. 545, do Sr. Deputado Artur FagundeS,

solicitando ao Sr. Diretor (10 DER a cxecucão
(Ic obras Sc melhoralfleflto na estrada quc liga
Monies Claros a Coracão de Jesus;

n.9 547, do Sr. Deputado Nunes Coelho,
solicitando aos Srs. PresidenteS (10 Banco do

Brasil e do Banco Central a criacão (IC 
uma

agência do Banco do Brasil em Peçanha

n.Q 548, (10 Sr. DeputaclO Milton Lima,
solicitando ao Sr. Ministro dos Transportes
dcfinicao (Ia Rede FcrroviSnia Federal S. A.
sol)re a extiflcão de ramais ferroviãnios em

Minas Gerais, especialmente na Zona da Mata;

PROJETOS

N. 209, do Sr. Depulado Luiz Baccarini,

qUC (leclara (IC 
utilidade pSblica a Orquestra

Lira Sanjoancflse, corn scde em Sao João del-
-Rci, cm 1.' discussao;

n.° 213, do Sr. Dcputa(l() Sérgio Ferrara,

que (leclara (IC utilidade piiblica a AssociaçSo
Recreativa Minas Brash, corn scde em Belo

Horizonte, em 1.a discussão;

n.' 214 (ex-ProjetO n. 1.270/74, desar-
qUiVa(Io), do Sr. Deputado Luiz Baccarifli,

qUe (leclara (Ic U
tili(Iade p6b1ica o São Vicen-

te Esporte Clube, (IC 
São Vicente de Minas,

em 1:' (Iiscussão;

n.° 216, (10 Sr. Deputado Vicente Guabi-

1c5)a, que (iS (
lenominacao S Escola Estadual

Sc BananalZi,nho Se Tronqueiras, Distrito de

Conceicao (IC 
TronqUei1aS, MuniCipio de Go-

roaCi, em 1.4 discussão.

PARECERES

ParecereS Sc re(laVãO final (105 Projetos

n.°s 125, 126 e 154.
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ii REUNLkO ORDtNARIA, AS 14 HORAS DE 25 DE SETEMBRO
DE 1975

PRESII)ENCIA DOS SRS. DEPUTADOS
JOAO FERRAZ E GOMES MOREIRA

Comparecimento

JoSo Ferraz - Fernando Junqueira
Wilson Tanure - Lücio de Souza Cruz
Said Arges	 Jiinia Manse	 Pedro Gustin
Amilcar Padovanj - Artur Fagundes -

Antonio Dias - Carlos Eloy - Carlos Le-
mos - Christovam Chiaradja - Cicero Du-
mont - Milton Canabrava - Dénlo Moreira

	

Domingos Lan.na - Elmo Braz	 Emilio
Gallo - Emilio Haddad	 Eucljdes Cintra
-- Euripedes Craide	 Fábio Notinj - Fábio
Vasconcellos	 Ferraz Caldas - Genésio
Bernardino - Gerardo Renault - Gomes Mo-
reira	 Humberto de Almeida - Jesus Trin-
dade JoSo Bello - JoSo Marques - João
Navarro -- JoSo Pinto Ribeiro -- Jorge Or-
lando Carone - José Lavjola - José Honó-
rio - José Santana -	 Kemil Kumajra
Lujz Baccarjnj	 Mendes Barros	 Millo
Salles	 Narcéljo Mendes -- Neif Jabur
Nilson Gontijo - Nunes Coelho Rainiun-
do Albergaria -- Ronaldo Canedo - Sebas-
tiSo Nascimento - Sérgio Ferrara - Sérgio
Olavo Costa -- Sylo Costa -- Telêmaco Porn-
Pei -- Vicente Guahiroba.

Expediente

OFICIOS

Do Sr Agripino Abranches Viana, Sc-
cretOrio da Agricultura, convidando o Sr.
Presidente JoSo Ferraz a receber o Diploma
do Mérito Florestal, corn o qua] foi agracia-
do pelo seu esforço ciii prof da defesa do
meio ambiente e do patrimônio vegetal do
Estado e do Pals;

do Sr. Fernando Fagundes Neto, Secre-
tario da IndOstria, Comércio e Turismo,
prestando informaçoes sobre a criacSo de
urna escola dc lapidOnjos em Minas Gerais, a
propósilo do Requerirnento n.9 398, do Sr.
Deputado Mendes Barros;

do Sr. Hello Garcia, Presidente da Caixa
EconOmjca do Estado de Minas Gerais, pres-
tando informaçoes sobre fusOo do agências
na Capital, a propósito do Requerimento n.°
527, do Sr. Deputado Gornes Moreira.

Proposiçoes

PROJETO DE LEI N. 237/75

Declara de utilidade pñblica o Con-
seiho Central de Governador Valadares
da Sociedade São Vicente de Paulo.

A Asseinbléja Legislatjva do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1. ---- Declara de utilidade piibIica o
Conselho Central de Governador Valadares
da Sociedade São Vicente de Paulo.

Art. 2. Esta lei entraré em vigor na
data de sua publicaçSo, revogadas as dispo-
sicOes cm contrário.

Sala das ReuniOes, 25 (Ic setembro do
1975.

Mendes Barros - Emilio Haddad - Fer-
raz Caldas - Said Arges - Sérgio Olavo
Costa - Fábio Notini - Kemil Kumaira.

Jnstificaceo - 0 Conselho Central de Go-
vernador Valadares da Sociedade São Vicente
de Paulo é urna sociedade de fins filantrópi-
(Os, levando a assistência financejra e a pa-
Iavra de conforto e carinho aos menos favo-
recidos pela sorte. Ainda em Governacjor Va-
ladares, cssa associaçOo vem mantendo o Asi-
10 dos Velhos e a Casa die RecuperaçOo Dona
Zulniira, sendo a segunda casa (IC internarrien-
to de indigentes para recuperaçao.

Mendes Barros

REQUERIMENTOS

N.° 586, do Sr. Deputado JoSo Navarro,
solirjtan(I0 .scja transcrito, nos anais da Casa,
o discurso proferido pelo Sr. Presidente da
RcpOhlica, Gen. Ernesto Geisel, na VI Con-
venç5o da ARENA, no dia 21 (IC setembro
ñltimo;

n.9 587, do Sr. Deputado Sérgio Olavo
Costa, solicitan(Io aos Srs. Governador do
Estado e Secretário da Educacão carteiras e
arquivos para o Colégio Normal Municipal
de Guarani;

do Sr. Deputado Dorningos Lanna, soli-
citando voto (le pesar pelo falecimento do
Sr. Manoel Timóteo de Freitas, ocornido nesta
Capital;

do Sr. Deputado Neif Jabur, solicitando
voto (10 congnatulaçOes corn o Municipio do
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Campo Belo, pelo transcurso do seu 96.9 au-
versário de emancipaç5o politica;

(10 Sr. Deputado Vicente Guabiroba, so-
licitando voto de congratulaçöes corn a popu-
lação de Itaobim, pela iniciativa da criação
da Cooperativa Agropecuária e Industrial do
MunicIpio.

Comunicacão

Do Sr. 1)eputaclo Emilio Haddad, coinu-
nicando 0 falecimento, em Oliveira, cia Sra.
Jovina de Melo Freire, mae do Sr. Juarez
de Melo Freire, Gerente cia Caixa Econômica
Federal naquela cidade.

Pareceres

Receherarn parecer favorávcl

da Comissão dc Financas e Orcamento, 0
Projeto n.e 151, cm 2.1 discussão, e o Projeto
(IC ResolucSo	 184, em discussao ünica;

cia ComissSo de Economia e Obras Pñbli-
cas, o Projeto de Resolucão n.' 184, em (us-
cussSo ánica;

(Ia CoinissSo (1€' Agropecuaria c PolItica
Rural, o Projeto (IC RcsolucSo n.9 184, em
(IiScuSSao Unica;

(las Comissöes (IC ConstituicSo e Justica,
Servico Pübiico e de Financas e Orcamento,
ciii reuniSo conjunta, o Projeto n.9 221, em
(liScuSsao ünica;

da Comissão de Constituic5o e Justiça, o
Projeto n.? 151, em 2.4 (liSCUSSãO;

cia ComissSo de Serviço Pñblico, o Projeto
n.9 151, em 2.4 discussao, C OS Requerimen-
tos n.9s 554, 565 e 566;

dii ComissSo de EducaçSo e Cultura, o Re-
querirnento n.9 563;

cia ComissSo de Assuntos Municipais e
Planejamentos Regionais, o Requerimenlo n.°
537, tenclo a comissSo opinado pela apresenta-
çSo do seguinte:

Presidente cia Assembléia Legisiativa do Es-
tado de Minas Gerais.

0 Dcputado signatário, na forma regimen-
tal, rcquer a V. Exa. seja manifestada ao
Exmo. Sr. Presidente do Congresso Nacional,
em nome da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, a nossa veemente inconformiclade corn
a possivel intençSo do Estado do Rio de Ja-
neiro de Iransferir Para seu território o Mu-
nicipio mineiro de Rio Preto, conforme rumo-

res de quc as flie(lidaS necessãrias
lizacao (to intento estariam send()

Sala (las ComissOes, 16 de Setembro de
1975.

Cyro Macic!, Presidente	 Arlur Fagun..
des, Relator - Games Moreira	 Mendes
Barros.

Receberam parecer de redaçao final:

PROJETO DE LET N.° 191/75

Faculta a ocupante de cargo do Qua-
(Iro Suplementar, instituldo pela Lei n.'
5.842, dc 13 de ilezembro de 1971, Con-
correr A fase cia selec5o interna a que
se refere o capul do art. 39 do Decreto
n.° 16.409. de 10 dc juiho dc 1974.

A Assernbléia Legislativa (10 Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1.° Ao ocupante de cargo do Qua-
(Iro Suplernentar, instituido nos termos da
Lei n.Q 5.842, de 13 de dezembro de 1971, e
facultado concorrer a fase cia selecão compe-
titiva interna, a que se refere o caput do art.
39 do Decreto n.9 16.409, (IC 10 de julho de
1974, Para provimento de cargos (las clas-
ses do grupo de nivel de 2.Q grau de escolari-
dade (SG) e da classe dc datilógrafo-meca..
nógrafo (PG 14) do Quaciro Permanente.

Art. 2. -- Esta lei entra em vigor na
data (Ic sua publicação.

Art. 3•e - Revogam-se as clisposiçoes em
eontrario

Sala this Comissöes, 25 (le seleinbro de
1975.

Luiz Baccurini, Presidente	 Doiningos
Lunna, Relator - Fdbio No/mi.

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N. 2/75

Acrescenta parágrafo ao art. 231 da
Constituição (10 Estado.

Art. i.e 0 art. 231 da ConstituicSo do
Estado de Minas Gerais será acrescido do
seguintc' parágrafo:

"Art. 231

Parágrafo unico Para os efeitos pre-
vistos no artigo, entender-se-5o por efetivo
exercicio no magistério as atividades de ad-
rninistraçao escolar e inspeç5o."

Art. 2.°	 Esta lei entra cm vigor na
data de sua publicacSo.

O SR. DEPUTADO VICENTE GUABIRO.
BA - Sr. Presidente e Srs. Deputados, CVale do Jequitinhon ate ha pouco tempo.
era considerado e charnado mesmo o vale
de lágrirnas, o vale da pobreza, o bolsao da
miséria do Estado de Minas Gerais. Hoje aque-
Ic vale está dcspontanijo Para o desenvolvi
mento e Para o progresso, sobretuclo corn a
incIustrializcao que vai surgindo naquela
regiao.

Temos falaclo várias vezes sobre as po-
tencialidades do Vale do Jequitinhonl ePo-
demos dizer que é uma das regiOes mais ricas
nSo so do Estado dc Minas, como tambéiii do
Brasil. 0 seu solo é fertilissimo, embora seja
uma regiSo dc poucas chuvas. 0 seu sub-
soli, e dos mais ricos em Inhrierais de toda
espécie. \Ternos que aquela regiao esta des-
pontandc) também Parao desenvolvimento
Temos no Alto do Jequitinhonh a tradlicio-
nal e histórica cidade do Serro, a demons-
tear o que foj aquela regiSo no passacto, 0quc é no presente C 0 Clue sera no futuro.Ternos tambérn a histórjca cidladle de Dia-mantina, intelectual e dulta a clitar noriflasdc inteledtualidlacie n5o so 'Para o Vale doJequitjnho mas, podernos dizer, Para toclo
o flosso Estacto La d'stSo instaladas vOrjaSfaculdiades vOejos estabelecjrnentos de ensjnodie 1.9 e 2. graus. E Duarnantjrni é hoje con-Sideridi unla  ci(ia(tc edlucacional uma cidcle
em que toclos Se dellicarn ao ensino e a ains-truc5o.

Temos, em segujda a cidla(je etc Itama-randiba, a rninha terra natal, que desponta
Para o (lesenvolvirnento, Cohn urn tnabaiho cx-traorciinOrjo dc rcflorestamento considerado
urn cbs rnjorcs do munclo, onde est5o tnaba-
Ihando, (lUrante 24 horas poe diii, mais dc 200
traIojes etc csteiras, etesmatan(lo a terra Parao plantjo dc novas epCcjes

Capeljnha também, corn o mesmo tra-
balho, avanca para o futuro.

Em Aracuai, vemos 0 dlcseflvolvjnientodleSpontar, coi
n

 entusiasmo etc seuPovo, sobretueto corn 0 campus avancado da-quela regiSo.

Logo em seguida, ternos a cida(ie etc Je-qui
tinhonha, oncle, hO po(lcos etias, live a

oportunjdade de assistjr a uma das reunjOes
mais bonitas realizaetas no interior do noss
Estado, Para tratar de assuntos referentes ao
bem..estar do rnenor. Mesmo nesta Capital,
Sr. Presjetente Srs. Dcputados é dificil rca-
lizar-se urna reuniOo daquele estilo, diaqueha

' qUalidade. La compareceram as pessoas mais
representativas desta Capital e de vários outros
Estados Foj discutjdo o grandc problerna do
menor abandonado durante o diii inteiro, e
ouvjmos conferências das mais abahizadas au-
tonietades no assunto. Jequitinhonha é urn
('xeinpio Para todos nós; é urn exemplo Para
o Estado de Minas Gerais. Enquanto todos
apc.nas faham do menor abandonado, Jequi-tinhonlia cia o exemplo LO ja funciona urn
(lepartarnento mantido por sua cornunjdaetcoricle Se encontrarn 50 criancas 

abandonadas,50 criancas que nOo tern ninguern, absojutarnenle ninguém por elas. EstO sendo consti-iji-
do urn grande cdificio Para abrjgar cerca 

etc40() criancas abanetonadas etc toda aquelaregiOo.

E preciso que o Govern0 Estadual olhe
Para essa grande obra que estO sendo reahi-
zaria em Jequitinhonha, cujo presidente é o
Sr. Daniel Costa Ferreira, urn hornem de-
dicado 0 causa do menor abandonado Mas
deeticado de fato e nOo dedicado apenas como
tantos OUtros, scm o cuidadlo de apontar urn
carninho Para tOo crucjante problema donosso Estado. Ern Jequitinhonha, repito, exis-
tc uma fundacao local, prOprja, mantieta por
sua cornunidlade 

'
Para cuidar das crianVasabandonaclas nOo so de Jequitinhonha, masetc toda a regiSo.

Quero portanto, neste instante, trazer o
lfleu aptauso ao povo dlaquela terra, por sua
,rande ifliciativa. A obra que estO sendo reaui-
zada flaqueta eidtadle é cigna etc ser ViSitaçjapclos parlamentares (lesta Casa, Para que poS_
sain ver quc, quando o povo quer contrijjujr,pocie fazcr ate rnesmo mais do quc o próprjo
Governo.

Mas, Sr. Presidlente, Srs. Deputa(los o
Progresso corneça a fazcr-se sentir no Vale
do Jequitinhonha. JO temo5 tocias as cidaetesilUiflinadas sem excccao, gnaçaS ao traha-
Iho eficaz do Governo Rondon Pacheco, que,
(luranfe Os quatro anos etc seu manetato, con-
seguiu cletrificar todas as cidades do Vale
do Je(juitinhonha. Embora o projeto fosse
antjgo, (lescie o tempo de flossa admjnjstra..
cOo, temos o prazer (Ic confes;ar que S. Exa.
teve a serisihiljdaete uccessOnua Para levar a
elctrificacOo a toetas'as cictades (to Vale do
Jcquitinhon E, agora, no Governo Aure-
Juno Chaves, estO sendo demonstrada uma
grande vontiide dc ajuetan o vale promissor.
VOrios programas Para aquela regiOo, refe-
rentes a saneamento eetucaçao agropecuAria e
outroi, estOo em elaboraç5o Dentro de Pon-
co tempo, voltaremos 0 tnibuna Para dizer a
esta Casa algo a nespeito das grandes reahjza-
cOes que 10 estOo sendo feitas,

Sr. Presietente Srs. Deputa(hos Uma das
finalidades de minha presenca nesta tribuna
C dizer do regozijo que sinto, neste instante,
ao ter conhecimento etc urna granete coope-rativa agropecuOrja industrial que estO Sen-
d0 construjda na cietade de Itanhorni. Desejo
trazer a minha solidlanieetaete Oquehc povo peha
inieiatjs'a que beneficjai-O todla a regiOo do
Baixo e Médio Jequitinhona

-7	
Art. 3e - Revogam-se as disposicoes en

contrário.

1975.
Sala das ComissOes, 25 de setembro de

Luiz Baccarini, Presidente	 Fdbio Noti.i, Relator - Antonio Dias -Dominqos
Lanna.

Oradores

SOBRE 0 VALE DO JEQUITINHONHA

SUBSTITUTIVO AO REQLTERIMENTO N.9 537	 A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais aprova:

Exmo. Sr.
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Portanto, faço urn apelo todo especial a
V. Exit. Que V. Exa., apesar de transitar
nos corredores presidencjais - Cu n5o diria
imperiais - ainda se lembrasse, em minutos
de lazer, daqueles nossos comuns corredo-
res, quando dialogOvamos quando conversO-
vamos anirnadamente corno bons amigos. Tive
o prazer de votar em V. Exa., de depositar
em V. Exa. a rninha confianca, na certeza
de que V. Exa. seria o dirigente imparcial,
seria o Presidente acinia (IC qualquer outra
alternativa, ate mesino da aiternatjva polItica,
que C aquela a que nOs devernos tantas vezes
ceder, a aiternativa politica, que tantas vezes
nos impOe detcrinjnadas atitudes.

Mas, corno continuo admirando V. Exa.,
como tenho certeza de que V. Exit. tomarO
n5o aquela cor carnaleOnjca, mas aqueia cor do
arco-iris, tenho certeza de que V. Exa. to-
marO aquela cor sObria que sempre possuiu,
Para que tenhamos justiça nesta Casa.

Sc Inc permite V. Exa., neste intante,
desejo ieinbrar que em determinada tarde do
mês de juiho, neste pariarnento, apresentet
tuna indicaçOo, um 1-equerilnento on urn do-
cumento oficial a V. Exa., solicitando a mat--
cacao de urna data Para que pudCssemos ho-
menagear a itnortal figura do ex-Governadot
Bias Fortes, quando da passagem do quarto
ano do Seu pranteado falecimento. V. Exa.,
ate lioje, nOo nos den a minima soluçao, nao
se dignou a nos dizer o porquê de nOo de-
sejar reahizar essa hornenagern. E veja V.
Exit. que continuo sendo seu admirador,
meSrno nibo inc encontrando nos corl-e(ioces
comuns coin Exa., urna vez Clue V. Exa.
usa o corredoi presidencial nOb diria nova-
mente imperial. Portanto, desejo quc V. Exa.,
numa inagnifica demonstracao de justiça, haja
por bern, faca Poe bern e se digne marcar a
data em que iremos hornenagear, num preitode saudade, a mcmOrja do ex-GovernadorBias Fortes.

APOJO A CPI SOBRE A POLUIAO
AMBIENTAL

O SR. DEPIJTADO FERRAZ CALI)AS
Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje tivernos
a oportunidade de, na Comiss5o Parlarnentar
de Inquérito sobre a PoluicSo Ambiental, ouvir
o depoirnento brilhante do Dr. Juarez Távo-
ra Veado, da ComissSo de Meio Ainbiente da
F'undacSo JoSo Pinheiro. Tivemos tambem a
satisfaçSo tie contar corn a presença do Pre-
sidente desta Casa, (lando scu apoto aos tra-
Ialhos (Ia CPI.

Entretanto, ternos a lamentar Clue en-
quanto o ilustre Deputado depoente nos cc-
velava que o Brasil possut apenas 2 intl nor-
mas técnicas industriass que permitern defi-
air a qUali(Iade (Ia agua, (10 ar, etc., que Os
Estados Unidos (Ia America possuem 40 mu;
que a India, considerada nacSo pobre, possul
15 mil normas e, ainda, quc a unica estacao
de medição da poluicão atmosférica de Belo
Horizonte se encontra paralisada - nSo hon.
vesse a presenca de nenhum de meus nobres
colegas representantes do partido da situa-
çSo. E (lesta maneira, Srs. Deputados, que Os
representantes da ARENA mineira nesta Casa
.se interessam pelos problemas sociais do Es-
tado. E essa a atencSo Clue ihes suscita urna
CPI sobre assunto ligado a saude e no bern-
-estar do povo (las Minas Gerais. Quando se
trata de atacar frontalmente problernas cut
entram em jogo Os interesses (Ia populaçSo, o 
interesses vitais (IC nossa gente; quan(lo o
Sr. Juarez Tavora Veado revela verda(ies es-
tarrecedoras cm relaçSo ao presente e ao fu-
tur() proximo das condiçoes do vida hiológi-
ca no Estado; quando é dito que o controle e
a prevencSo da poluiç5o estSo ainda em pia-
nos e estudos; enquanto o prohierna qual
quer urn pode constatar - arneaça nossas
populaçoes, notamos a ausCncia total dos
(leputados arenistas.

Justificvei a auCncia do nobre Deputa-
(10 João Bello, Presidente da ComissSo, quc
vein lutando pelo Cxito de IIOSSOS trahaihos,
cuja esposa se encontra hospitalizada. Mas
tcrao justificativa Os outros inembros da ban-
cada arenista?

Lembro-me da parabola evangélica, quan-
do o grande senhor convida outros Se-
nhores Para a festa de bodas de seu fiiho.
Urn ia Para Scu campo, outro Para seu co-
rnércio, cacia urn tinha urn motivo. Mas, no
final, houve choro e ranger de dentes.

Quando o povo quc nos elegeu seus re-
presenta.ntes nos convida a lutar poe seu bern-
-estar, pot- sua sadde e meihores condiçöes de
vida, temos o (lever sagrado de responder a
seu apelo, (IC enfrentar toclas as dificulda-
(les C (Ic nos (lesincumbir da rniss5o Clue nos
foi confiada.

NSo! Não existe desculpa cabIvel Para
a ausência de toda uma bancada na reuniSo
de hoje da CPI do Akio Ambiente. Ressal-
vando a ausência (10 iiustçe par JoSo Bello e
(Iestacando a honrosa presenca do Exmo.
Presidente desta Asscmbléia Legisiativa e o
eficiente traba]ho do nobre Deputado Hum-
berto de Aimeida, hoje, na Presidência da
CPI, temos a registrar qUC nosso apelo, feito
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desta tribuna, foi, em relaç5o aos pariam
tares do partido governista, clamor no de-
serto.

Meditem, ilustres representantes do Go-
verno nesta Casa, sobre nossa responsabili
dade perante o povo! Meditem sobre as 

CON.
dicöes tie vida que terSo nossos flihos!

Deixo aqui, mais uma vez, men Veementeapelo a tO(los Os Srs. l)eputados, no sentudo
tie que nos unarnos nesta causa, quc nao e
ininha, que nSo é tie ninguém especifjcamen
te, mas que é de todos nós. Esqueçarnos Por
urn mornento, pelo menos, 05 flOSSOS interes
ses pessoais, politicos, partidarios e unamo
-nos Para lutar pelo interesse daqueles de
quetti sotnos representantes nesta Assemnbieia
e poe quern aqui estarnos. Mais urna vez, con-
clanto os nobres colegas a (lar sua colaboração
sua presença, sea apoio a CPI que apura
pm'obierna (Ia poiuiçSo ambientai.

AIELO AO SR. PFIESIDENTE

O SR. DEPEJTADO SERGIO OLAVO COS-
TA Sr. Presidente e Srs. Deputados. Sr.
Presidente, acreclito que eu tenha urn grave
defeito: cu sou urn irreversIvei admirador de
V. Exa. Veja sO, Sr. Presidente, eu acredito
qUe chegue ate a ser (lefeito, já Clue a admira-
cOo é muito grande, extrapolando Os limi-
tes nornais da simples arnizade e da adni-
raçOo.  E veja V. Exa. que saudade eu tenho
daqueles tempos em que percorriamos juntos
Os comuns correciores da Casa, quando cu me
encontrava corn V. Exa. nos singelos e sim-
pies corredores dos simples deputados, da-
queles que nOo tern mando maior nesta Casa
a nOo ser a simples cadeira de deputado es-
taduai. Eu continuo admirando V. Exa., mas
V. Exa. agora .nOo se encontra mais nos
nossos comuns corredores. V. Exa., hoje, en-
contra-se, naturaimente, nos cot-redores pre-
sidenciais, o que é louvOvel, o que é perfeita-
iuente elogiavel. Dai, nOo ter eu a oportuni-
(lade tie cruzar tantas vezes coin V. Exa.
ne,ses corredorcs, iii Clue continuei nos co-
inuns corredores, e V. Exa. passou Para os
eorredoi-es presi(Ienciais.

Mas V. Exa. rnudou muito, o que é pro-
fundamente consternante. V. Exa. passou por
uma incrivei metarnorfose, V. Exa. ultrapas-
sou as simples cores de urn comum camaleao,
V. Exa. adquiriu todo urn colorido da na-
tureza, e, lamentaveirnente, n5io me encontrO
mais corn V. Exa. Haja vista a providência
tomada Poe V. Exa. ontern 0 noite. V. Exa.
simpiesmente transformou a cadeira presiden-
cial (lesta Casa nurn trono imperial. V. Exa.
toinou uma inedida carismOtica, urna medi-
(Ia (JUC eu ouso -- percIoe-me V. Exa. -
tachar ate de grosseria, quando V. Exa., din-
gindo-se 0 taquigrafa, ordenou que a mesmfla
•nao coiocasse no ata de nossos trabalhos as
minha assertivas daquele instante. Portanto,
veja V. Exa. a clareza meridiana da minha
afirmacOo neste instante, quando digo OU
ouso clizer - e V. Exa. ha de me perdoar,
jO que continuo e continuarei sernpre a Ser
urn intirnorato admirador de V. Exa. - qUC
V. Exa.. iarnentaveimente, transmudou-Se, C
transrnudou-se Para muito pior.

Se V. Exa. ainda permite - hoje me en-
contro numa tarde, eu diria, de grande diva-
gaçOo -- que cu divague poe mais alguns mi-
nuto, cu lena urn pequenino trecito que es-
Crevj entre Os alfarrabjos do flea gabinete,nesta rnanhO: "Digamos que nesta tarde cu
esteja apenas divagandoDivagaçoes talvez, a
quern Possa interessar.

Santo Agostjniio autor de muita Inatérjaprjrnaz, corn doutrjnas ate da escola de Davi,
casino que ha dois gêneros de inirnigos: uns
que perseguem, outros que aduiam; rnas que
mais se Cleve temer a lingua do adulador, queas mOos do perseguidor. A mOo deste se armavisiveirnente corn todos os instrurnentos deagressao corn o veneno, pronto Para ferir e
matar, corn a fOrja e a vio1Cn ti (10 logoacrescentadas it dureza do ferro, e, contudo,
diz o major doutor da Igreja que rnais se
Cleve terner a lingua desarmada do aduladot'que todas as armas do persegujdor e do mi-migo.

Agarra-se a trepadcjra 0 torre, nOo poe
arnor 0 torre, mas por arnor de si mesmna,
nOo porque queira engalanar e enfcitar a tor-
re (JA Clue as trepadeiras dOo coroas scm ma-
jestade), mas porque a trepadejra nOb pode
creicer scm sustentaçOo, scm arrimo, e cia
quer crescer e subir. Por isso, vemos tOo cres-

cjdos, tOo subidos os que, taivez antes de che-
garern a esse arrirno, mal Se levantavam da
terra.

As palavras coloridas, bern colocadas e
brandas do adulador são redes caprichosa-
mente tecidas, que enredam o próprio aduia-
do. Alguns autores ate comparam esse tipo
de homem ito carnaleOo, que, nao tendo cor
certa nem própria, se reveste e se pinta de
todas as cores, quaisquer que sejam as do
objeto vizinho. Outros o comparam 0 som-
bra, que nOo tern outra acOo, figura ou Inovi-
mento que os do corpo interposto a luz, do
qual nunca se aparta e sempre e Para qual-
quer parte o segue. Outros o compararn am-
dii ito espeiho, retrato natural e recIproco de
quern nele se mira: se o olhainos, oiha Para
nós; se rimos, dc ri; se choramos, dc chora.LOgrimas, porérn, vazias, scm dor e riso, scm
alegrja, mascara grotesca e estOpida. Mas,
corno o camnaleOo, a sombra e o espeiho são
assistentes mnudos.

A cornparacao de Santo Agostinho é a
mais prOpria e a mais sdmneihante de todas,
porque o colrlparou ito ceo. NOo seria ne-
cessOrjo inquirir Biante, taivez o mai5 s0bio
dos sObios da Grécia, Para Clue nos dissesse
que o animal mais venenoso Para os bravos
C o tirano; Para os mansos, o adulador. Acer-
ton  charnar de vefleflo a aduiacao, mas
errou ao distinguir o tirano do adulador, por-
que, comb acabamos de raciocinar, todo adu-
lador C tirano.

Divagaçoes apenas, nesta tarde cOiida
deste parlamento repleto de eorrcdores e sa-
lOes, salts e ante-salas cochichos, conversas
e aeordos. Brancos, pretos e pardos."

SOBRE 0 II PLANO MINEIRO DE
I)ESENVOLVIMENTO ECONOMICO E

SOCIAL

O SR. IDEPUTADO EMILIO HADDAD -
Sr. Presidente e Srs. Deputados A Assem-
bléia Legislativa acaba de receber das mOos
do Sr. SecretOm-jo do Planejainento o II Piano
Mineiro do Desenvolvimento Econ6mic0 e
Social. S. Exit., o Sr. Secnetário, entregou 0
bancada do MDB, Poe intermédjo do 

SCU if der,
urn exemplar desse piano. Ha muito tempo,
vein a nossa bancada reclamando o envi0
desse piano. 0 Governador do Estado, logo
apOs a sua posse, afirmou, em diversas opor-
tunidades, atravCs de scus auxiliares, que am-
da nOo haviainiciado proprjarncnte a sua ad-rninistraçoo pela inexistCncia (IC urn piano(IC desenvolvimento econOmico e social, e que
este estava sendo diaborado pelt asscssoria do
Governo c, oportunamente, seria nemctido 0
AssemblCia Legislativa do Estado, parts apre-
ciacOo dos Srs. Deputados.

Temos, assim, o docurnento que a ban-
cada cobrava. Resta agora sua anOlise e o
scu estudo dentro dos mais altos objetjyos,
corn a prcocupacao Onica e cxclusiva dc ofe-
recei as nossas criticas cbflstrutjvas e as
flosSas sugestOes ao II Piano Mineiro do Dc-
scnvoivjmento EconOrnjco c Social. A preo-
cupacOo da bancacia da oposicOo é a de co-
laborar, porquc, quando critica, quando exer-



cita o sell constituejonal clever dc oposição,
estã tambérn ciando urna parcela de contri-
huição ao desenvolvirnento do Estado.

Nenhum de nos, pela exiguidade do tem-
po, pela especializacao da matéria contida nes-
te docuinento, teria condiçOes de, isoladarnen-
te, on mesmo através de urn grupo, estu(Iar
coin mais profundidade urn clocumento tho
importante Para o desenvolvjmento do Es-
taclo. Mas nós iremos trazer assessorja de
fora, varnos convocar, Para auxiliar a banca-
(Ia do Mi)B, técnicos us rnais gabaritados, ho-
mens afeitos a discussão desses problernas,
Para clue possamos unir a nossa experiência
politica as palavras dos técnicos clue nos irão
assessorar. Nós desejamos ardentemente par-
ticipar do processo de desenvolvimento mi-
neiro, nos, que caminhamos por esse interior,
clue ainda sentirnos a pobreza de Minas Ge-
rais, clue ainda verificamos coino é baixo o
salãrio do nosso funcionãrio, clue fazemos
reivindicacOes, como inilhares de mineiros
clue se encontrain fora do nosso Estado, por
falta de oportuni(lade de trabaiho em sua
terra natal. Temos regiOes, dentro do flOS5O
Estado, onde imperain a miséria e a fome,
e .nSo podeinos (leixar passar em brancas
IIUVCOS nina oportunidade comb esta de apr
sentar a nossa contribuicjo decisiva Para o
desenvolvimento do nosso Estado.

A nossa bancada, a bancacla cia oposição,
tein dito reiteradas vezes clue nSo deseja clue
O progresso e o desenvolviinento fiquein a
macgem (IC Minas Gerais. Apesar de oposi-
cão, apesar de oposiçSo convicta, de oposi-
cSo consciente, de oposicSo constitucional e,
sobretudo, de oposiçiio de sentimnentos, dese-
Jamos ver Minas Gerais próspera e feliz. I)e-
sejamos a felicidacle de todos os mineiros e
é exatamente coni esse objetivo clue vamos
oferecem' nossa contriliuicao ao II Piano Mi-
neiro de Desenvolyjmnento Ecoriôrnjco e So-
cial. Vereinos onde estSo as faihas, porque.
naturalrnente, elas existern; ofereceremnos a
contribuiçio daquela parceia de mineiros que
não tern acesso aos Orgãos do Governo, da-
quela parcela de nhineiros clue nSo tein nm-
guém Para falar por ela, a nSo ser nós, Os
cleputados, porque o papel cia oposiçSo é falar
ao Governo aquilo que o povo nSo the pode
faar.

0 Sr. Deputado Ddlton Cwiabravu -- No-
bre lIder, V. Exa. e outros cornpanhcjj'os do
MDB estiveram presentes a reccpcSo clue a
Casa ofereceu agora ao Sr. Paulo Camnilo,
clue nos veio trazer o II Piano Mineiro (IC
Desenvoivjrnento Econômico e Social. Esta
Casa, representando o povo mineiro, recebeu
auspicjosamente este grosso volume, mas aqui
fica uma indagaçao, clue é também do povo
do interior do Estado. 0 clue está no papel
vaj de fato representar obras Para Minas Ge-
rais, Para o interior Jo Estado? Vai-se mate-
rializar cm hens comuns Para o povo? Essas
indagaçOes são feitas pom-que o primcjro piano
aqui apresentado (lejxou urna grande frus-
tração no povo de Minas Gerais. Volume tao
grosso como esse, tao bern-fcito quanto esse,
rnas clue, no entanto, não se materializou Cm
Ol)ras e hens Para o povo inineiro. Eu mes-
mo tive ocasião (Ic apresentar emendas ao
Plano, e todas elas foram aprovadas, mas nSo
foram executadas. Portanto, fica no men es-

pinto, assim como no espirito do povo, urna
indagaçao: esse piano será materializado?

0 coordenador do piano, o Sr. SecretárjoPaulo Camjio Pena, inspjra-nos a major COUfianca e tenios por dc a major admiracao
Comb urn tédnico de elevado qujlate. Te.nh
a ilnpressão de clue, desta vez, não nos vamnos
queixar e não vamos ter oportunjdade de fa-
zer as criticas clue fizemos ao primeiro pia-
no. Ele deve ter sido norteadlo por urn es-
pinto dc justiça, tendo em vista as diversas
regioes do Estado, de modo a estabelecer urn
nlvclalnentmj, pois existern regiOes pobres die-
mnais e outi-as mujto heneficiadas, em franco
progresso. Minas nSo pode, portanto, ficar
mal desenvojvjda• os (lesnIveis rcgionai5 pre-
cisam ser corrigidos. A riqueza mineira tern
clue ser berndistnihuida Para todos os mi-
neiros. Não live o prazer de receber o piano
pessoalmente de estudá-lo, mas, quando o re-
ceber, apesar do seu volume, quero diedjear..
-me ao sell Para venificar, pelo ineno,
se a regiSo clue conheço foi bern tratada, por.
que esta é a obrigaçao de todo deputaclo. E
preciso que se leia o piano toclo, clue todos es-
tudemn o piano, observando os probiemnas das
suas respectivas regiöes. Pocteremnos fazer,
então, umna crItica judiciosa ao trabalho, clue
(leve ten sido muito bem-feito pelo Sr. Paulo
Cainilo, clue (lispOe de uina equipe excepcjo
nal c é urn hornern excepcion4lrnente bein-do
tado. Que o piano se transforme em obras,
quc se materializern as suas idéias, são os
volos clue fazemos. Peço a V. Exa., como
li(ier, que Sc empenhe junto aos colegas Para
clue a oposicão apresente as criticas, as mais
justas e conscienciosas, ao referido piano. Fa-
zemos votos Para clue dc seja cumnprido no
sell inteiro teor, Para clue não se tenha gasto
soma enormfle de necul-sos scm proveitos Para
o povo. Trata-se dc uma piano caro c tra-
baihoso, no qual tnabalhou muita gemite qua-
lificada, coin umna iinpressjjo muito custosa.
NSo é possivel clue dc fiquc anquivado, é pre-
cisc) clue dc se transfonme cm hens Para o
povo, clue espera (10 Governo a sua realiza-
cão. Evidentemente, cahe ao MDB a fiscali-
zação (Ia sua cxccucão. Tenho a certeza de
clue vamos aplauclii- 0 piano, mas vamos exa-
mniná-io corn cuidaclo Para quc aigumas zonas
não ficjuemn esquecjdas, não fiquern preteridas,
micixando parte (Ia população scm participar
(Ia grancle 1-iqueza (10 flOsso Estacio.

0 SR. DEPUTADO EMILIO HADDAD -
Agradeço o aparte do nobre Deputado e 0
(liVi(Io eill dluas etapas clistintas A primeira
se rcferc a participacao no piano, agora, em
fase final, quanclo se transform em projeto
(IC lei, podendo haven criticas e sugestöes.
Transformado o piano em projeto, devemos
fiscalizã-lo para que seja executado. Quan-
(10 chegarmos ao pocler, então, vainos conhe-
cer as csti-uturas C ver 0 clue está erra(io e
0 clue precisa ser corrigido.

0 Sr. Deputado Nunes Coelho Sr.
I)eputado, assistimos, no salão nobre da Casa,
a entrega ao Poder Legislativo do II Piano Mm
neiro (10 Desenvolvirnento Econômico e So-
cial. E natural clue V. Exas., ilustres repre-
scntantes do MDB, se manifestern a respeito
dde, de mnodo clue nSo hesito em qualificar
(IC patriótica a acão dc V. Exas.. embora 0
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orador tenha sido mais anjmador nas suas
palavras, e o Deputado Dalton Canabi-avahajadeixado tnanspanecer algum iajvo de pessimismo. Dc qualquer forma, e preciso clue se re-gistre a presença de V. Exas. logo nesta pri-
meira hora, pnonunciandose a respeito do
piano. Sem düvjda nenhurna, Issosobi-emo-do nos honra, poi

tarn	 s mostra que estao pem-fes-ente compenetrados das reSponsabjij(Iades que tern como homens da OposicSo, abs
quais compete nina tarefa dc muita respon-sabilidacle, como de responsabilidade e a daARENA, clue prestigia o Governo.

Como V. Exa. sabe, um piano denianda
tempo e ainda clue, em sua totalidade, não
possa sen exequivei, dc, em parte, se-io-a cer-
tamente. Näo se pode deixar de saiientar clue
o piano abrange, em sen conjunto, o estuclo
de problemas e a execucao dc seu progra-	

0 Sr. Deputado Ddllo Ganabrava - No-

I 	P enso clue o simples fato de mandar	
re Deputaclo, tenho a irnpressão de clue o

Governo ao Pociei- Legj
slatjvo urn piano, f- Deputado Cicero Durnont nosso nobre ecalizando problemas, indicando soiucoes, fi- aplaudiclo colega, enganou

cio dinetrizes, e aitamente recornendavel	 5	 Eu não sou
xan	

contra os pianos, apenas disse quePara esse Governo, c9no re
omendave1 e Para turnarn trazer nina grande

	
d es cos-

frustracao porque
os homens da oposlcao vlrcrn manifestar 0 gcr

aiment flão são Cumpnidos. Gostarja 
clue

sellpropósjto de dan a sua coiahoraçao, clue cste piano fosse 
executado comb qucrja que

certarnente senã valiosa. E 0 quc dcsejo fiquc	
prjrnciro piano também o fosse. Gostarja

registnacio	
1e (iizcn ao Deputado Cicero Dumont clue aquc-
Ic piano nao foj Curnprido, cicflloflstnando 

aeie uma verdade clue é hem do sell
mento: a flossa regiao foj 

iflciujda no primejro piano, no tocante a eletrmficacao de vãrjascidades entre elas Augusto de Lima, MonjoloSanto Hip6lit0 Buenopojjs Joaquim 
Fciicio,etc., e, no entanto, nada foj feito -

Gostaria clue todos 
Os pianos do Gover-no fossern executados ponque o 

piano, quan-do não é cumprido, passa a ser urn piano dcin
tencoes, e "de bem..jntencjonados o infernoan(Ia chejo".

Precjsarnos fazen urn piano e executá..Join toturn Por isso mesnjo é clue des tern urn
cronogra são qüinquenj5 quadnjenj5
etc. Eles são limjtados no tempo e no espa-co, Para serern executados num detenmina..do prazo. Quando isso não acontece, o povoperde a confianca no Governo. Eu hem cluegostaria que os pianos do Govern0 mereces
scm mais respeito do povo, e isso sO 

aeon-tecera na medida em clue tais pianos foremdumprjdo5 na sua Plenitude Normalmente
apenas 30% do piano é executado 0 nestante é aplicado em outnas obras. 0 que 

vemosno dia-a-dja é clue o povo está 
compietarnen..te incréduio, cansado de pianos. Ate nOs, daoposicão, precjsarnos dizer clue desta vez éverdacle Agora, o servjço está mais hem or-ganizado Os técnicos tern mais experjêncjaSão em maior nOmero, existem mais verbas,o Sr. Sccretárjo é urn homem 
exceienternente dotado, foi destaque ate na Sorbonne Isso

acontece porque o próprjo Govern0 acabon
por desmoralizar os seus pianos, não us cxc-cutando

Assim, acredjtamos clue a principal obrj-gacao do MDB será a fiscaiizacao da execucao
Jo piano. Que dc é bern-feito, ternos certe-
a, porque foi elaborado por técnjcos do maisdevado gabarito, mas esse Secretário, em quern
onfiamos, não vai ser o executor do piano.) MDB deve fiscaijzar a execucao, Para clue
riqueza do Estado seja estendjda a todas

siçao clue convém a esta Casa e sobretudo clue
Convém ao povo mineiro

Assjrn como o nobre Deputa(io NunesCoelho saudon esta disposicao da 
oposlcão de,mais uma vez, fazer urn estudo 
nealmenteCcinStni,jtjvo sobre esse documento, que é ha-sico Para o Estado, en também quero 
juntaras rninhas homenagens a iniciatjW dessa 
Va-lorosa bancada, sob o cornando do seu scm-

pre admirado lider Emilio Hadda(l

0 SR. DEPUTADO EMILIO HADDADAg
ra(leço ao nobre Deputado Cicero Dumontas refenencias feitas a banca(ia e a sua lick-

ranca. Tenha a certeza, nobre Deputaclo declue Continual-cmos cumpninclo corn a
inissão e corn o nosso (lever.	

nossa

0 SR. DEPUTADO EMILIO HADDAD -
Agradeço ao Deputado Nunes Coelho as refe-
rências clue fez a bancada do MDB. Concedo
o aparte ao Deputado Cicero Dumont.

0 Sr. Deputado Cicero Damon! - Nobre
iIcicr, realmente V. Exa. assinaiou, corn toda
a razão, a irnportãncja do fato de ter chega-
go a esta Casa o Il Piano Mmneiro de Desen-voivjmento Economic0 e Social. Certamente
clue esse piano terá meihonado bastante em
reiacao ao anterior. Ao contrárjo do men ad-
mirãvei coiega Dalton Canabrava, eu acre-
dito muito nos pianos. 0 piano é urna mdi-
cacao de objetivos e é urn esquema, urn ins-
trumento de trabaiho. Mesmo clue o piano
nab possa ser inteiramente cumprido, ele
vale pela rnetodoiogja clue vai irnpiantando epelas etapas clue se vao queiman0 Portan-to, esse piano é urn desdobramento do I Pia-no Mineiro de Desenvoivimento Economic0 eSocial, elabom-ado no Govern0 

pachefja de Rondon Pacheco	
ssado, sob a

Pe.nso ainda, corn a devjda vênia, de 
modocontránjo ao ilustre Deputado Dalton

brava. 0 primejro pi	 Cana-
ano ofereceu resultadospienamente satjsfatorios Não foi cumpridointeinamente, por nina série de razOes, 

in-clusive peia conting6ncia do tempo. Mas, aovenifjcai.se o clue o Govern0 atual 
encontronPara montai- esse segundo piano, temos 

queadmjtjr necessam-lamente como conciusão va-lida, quc aquele piano ofereceu 
resuitadosDe mo(io quc eu convidanja o nobre Deputa

do Dalton Canabrava a acreditar nos pianos,a acreditar nos seuS objetjvos Ponhome 
sobo comando de S. Exa., Para rnostrar aqueles

Pontos em clue o piano precisa scm- comp]eta.
do e também Para ajudar na sua fiscaljza
cão. Mas proponho clue, ao final do sell
de validade facamos urn baianco isento, di- 

tzendo: neste ponto podemos creditar o pia-no; naqueie ponto podernos debitar o piano. (Acho clue esta é uma posicão vãlida, uma Po- a
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De redacCo final cia Proposta de ErnendaConstjtucjonal n.9 2 e do Projeto n.' 191.

Registro de Presenca

0 Sr. Presidente, Deputado JoSo Ferraz,
registra a presenca do Secreted0 do Planejamirento, Dr. Paulo Camilo de Oliveira Pena,
e convida os Srs. Deputado5 a recehC-lo nosalCo nobre.
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I
as regiOes, sent e sem discriininaçOes,
procurando levar o crescimento econôrnico
acompanhado da mneihoria do status da popu-
lacSo. E o que ardentemente desejarnos, e 0
que o MDB tern feito na Câmara Federal e
aqui. Ternos aplaudido e apoiado tudo aqui-
lo que o Governo tern feito que seja reconhe-
cidamente em beneficio da NacSo. Estamnos
veementemente contra os atos de excecSo e a
lei (10 arbitrio, mas, no cumpriinento (Ia CXC-
cucSo dos grandes prograrnas nacionals, o
MDB tens sido decididansente a favor. Muito
oi)riga(lo a V. Exa.

0 Sr. Deputado Cicero Duinoizi - Eu não
(lisse que o Sr. Deputaclo Diton Canabrava
era contra Os pianos. Eu sci que S. Exa. é a
favor. Eu apenas 0 concitei a acreditar urn
poueo mass nos pianos C a ter urna posicao
mais otimista. NSo é que os pianos sejam
cumpridos inteiramente, o que seria o ideal;
mas a sucess5o deies é importante. Nós temos
inais urna razSo para acreditar nos pianos.
As equipes tamnbém ganham mais experiência.

Feita esta retificacao, gostaria de fazer
outro esclareciiziento. S. Exa. invocou o men
testemnunho (IC que no prirneiro piano etava
inciuida a eietrificar ao de .Joaquui Feiicio.
Buenópoiis, Augusto (IC Liina e outros muni-
cipios . Eu confesso clue nao Inc lembro se
esses municIpioS estavam previstos no piano
especificamente. Mas posso informar quc a
parte (10 piano que previa a eietrificaçSo, no
Vale do Jequitinhonha, de 52 nlunicipio, e
de 42 municipios do Poiigono (las Secas, scm
falar ein outras areas, foi eumprida inteira-
mente. Ein reiacSo a esses três mnunicipios ci-
tados, posso adiantar ao iiustre Deputado, cool
quell tenho a honra de partiihar a represen-
taçSo daqueia area, que os estudos iniciados
no ano passado serSo objeto (IC decisao do
Sr. Governador dentro dc três a cinco dias,
quando da aprovação (10 piano de eietrifica-
çao de Joaquim Felicio, Buenópoiis C Augusto
de Lima, que são Os dfl1CO5, naquela area,
que ate hoje nao tern energia eiétrica.

O SR. DEPUTADO EMILIO HADDAD -
Muito obrigado a V. Exa. Alas eu dizia quc,
na verdade, podernos dividir em duas etapas
a participaç5o do MDB dentro do II Piano
(IC Desenvolvimento Econômico. A prirneira
etapa é, agora, o estudo, apresentaçSo de cr1-
ticas e oferecimento (IC sugestöes cia bancada.
Depois de 0 pIano ser transformado em lei
peio Sr. Governador, virá entSo a segunda
etapa, que é a mais dificil, a cia fiscalizaçao,
da cobrança das providências previstas no
piano, e isso nSo C tarefa so cia oposicSo. Os
Deputados que acompanharam a CPI dos car-
téis tiveram a oportunidade de ouvir o Dr.
Siiviano Cancado, Presidente cia Companhia de
Distritos Industriais, e tambCm o Dr. AbIiio
Santos, Presidente do Banco de Desenvoivi-
Inento de Minas Gerais, e verificaram, pela
auia dada por esses dois convidados, que mui-
ta coisa ainria está por ser feita.

Em 1960, quando o Brasil deslanchou
para 0 processo de (lesCflvolvimento indus-
trial, Minas Gerais nCo reunia condicoes para
impiantaçSo, aqui, de urn parque industrial,
razSo peia qual toda a in(Iustri'a automobilis-
tica, ao invés de vir para Minas, foi para São
Paulo. E, junto corn essa indñstria, foram as
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inddstrias de autopeças e sirniiares. Depois
(lessa fase, Minas teve scu desenvoivjmento
industrial irnpuisionado peia CEMIG, por
exemplo, que solucionou o problerna de ener-
gia elétrica, C peia soiuçCo (le outros probie
Inas de infra-estrutura, corno o da água, t50
necessária. Alas, quando Minas atingiu flSo
urn estágio 100%, mas urn estágio aceitãvel
para 0 processo de desenvolvimnento, para a
instaiac5o (IC urn parque industrial, Cis que
jC havia passa(io a oportunida(ie dessa ins-
taiaç5o, pois esses parques industriais foram
encaminhados para o eixo Rio - São Paulo, na
base de 80 . No momento em que todos
reagern contra eSsa concentracSo industrial,
em que iutamos pela descentraiizaçSo eeonô-
mica, através (10 Piano de Desenvoivirnento,
esbarramos já corn esta estrutura mantida, corn
esta estrutura que nos da, dentro (ia regiSo
snetropolitana (IC Belo Horizonte, uma renda
per capita dii ordem de Cr 167,00 mensajs,
transformando essa regiSo metropoiitana
(IC Belo Horizonte, conforme express5o nao
tie urn membro cia oposiciio. mas do Presi-
zhnte (151 CDT, era uma grande favela, cheja
IC probiernas die dificil soiuçSo. Mas, se e
esta a situacao (ia regiSo metropohtana de
Rein Horizonte, que con(entra um contingen-
Ic popuiacionai (105 nsaiore. cütii renda per
capita (IC Cr 167,00, o clue nSo (iizer de outras
regiocs do Estado, nao-industriahzadas. corn
(leficiêflCias C (001 crises na area de sua pro-
duciio rural? Trata-se de urn cIrculo vicioso,
porque, se 0 trabaihador rural perde urn em-
prego no local em que foi criado, no local
que aprendeu a arnar. vai par urna pequena
vila, perto de sua residencia, a fim die procu-
car emprego. NSo o conseguindo, se desioca
pa i.aacidade rnais próxirna. Ali também nSo
(ncontrando emprego, vai para a Capital, na
esperança (IC encontrar trabaiho. Infelizrnen-
te, esse hornern nao está preparado para o
Cxercieio de outras profissöes a n5o ser a
relacionada coin 0 meio rural. 0 que aeon-
tece. entao, C o desemprego oil, quando rnui-
to, o subemprego, corn o subsaiãrio.

SSo esses os prohiernas que preocupam
Os componentes do MDB. P dentro desse es-
pinto de critica que irernos examinar 0 II
Piano de Desenvolvirnento Econômico e So-
cial. Queremos saber quais as medidas efeti-
vas que podem ser tornadas, a curto prazo,
para soiucSo desses probiernas; saber quais as
rne(iidas que o Governo tornará visando a fi-
xaçSo do homem no meio rural, para se sa-
ber ate (JUC ponto este piano prevC, dentro dos
aspectos regionais. a coneentraçao de esfor-
ços e poupancas para determinado tipo de
atividade quc seja consentânea corn a região.
Uma zona eminentemente agricola nSo pode
ser transformada em região industrializada.
Assim sen(io, urna regiSo indiustrializada nao
pode ser transformada em zona agrIcoia. E
preciso que me faca a experirnentaçSo no rneiO
rural, corn a plantaçSo de café, de arroz, ba-
tata, feijSo e outros produtos. E preciso exa-
rninar, cuidadosarnente, S C 0 piano prevê a
vincuiacCo regional de cada urna dessas re-
giöes que cornpöern 0 Estado de Minas Gerais,
se Minas Gerais, que é urn Estado pobre, Es-
tado ainda em desenvolvirnento, corn dispa
ridades regionais gravissimas, terã a sua p0-
sic5o corrigida dentro desse piano.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - A questCo (le ordem levantacia
por V. Exa. foj feita no decorrer die Umna reu-
niCo secretmi, 0 que impossil)iljta a Presi(iCn
cia de fazer quaiquei pronunciamento sobrea mesma durante cita reUnjCo

O SR. DEPUTADO FERRAZ CALDAS -
Sr. Presidente soliejtej que me fosse informna-
do qual foi o cnitérjo adotado pela Mesa quan-
do na votacao das mnensagens do Sr. Cover-
nador: se foi pela ordem de chegada das
mensagens a esta Casa ou se foi adotado outrocritério.

O SR. PHESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FEBRAZ) -- A PresidCncja informa que o en-
tCnio adotado foi ü de coniurn acorclo corn as
respecti'as liderancas

O SR. I)EPUTADO FERRAZ CALDAS -
Sr. Presidente, quanclo cia votacCo das pci-
rneiras mensagens do Sr. Governador, cu ha-
via feito urn apelo a Mesa, no sentido de que
SC pusesse em Votaciio, ein primejro lugar, aiflensagern de Caxambu V. Exa. me informou
clue tal nCo pocienia ser, ponque as mensagens
seriam votadas por ordem die chegada nesta
Casa e nCo (IC eornurn acordo corn as iideran-
cas, corno agora afirma V. Exa.

o SR. PRESIDENTE - A Presj-
dência informa ao •nobre Deputado que
a feitura da pauta e privatjva da Pre-
sidêncja e que ela tern liberdade para
resolver sobre a feitura da pauta dos IIOSSOStrabaihos A PresidCneja estabeleceu a norma
peia ordemii die chegada; cia segunda vez, es-
tabeleceu o cnitérjo de ouvir as ]ideranças,
dada a norma regimental de a pauta ser pri-
vatjvsi cia Prc'sidCncja

Matérja Aprovada

PROJETOS

N.' 70, (10 Sr. Deputado José Honório,
clue autoriza 0 Poder Executivo a reverter aopatrjrnônio cia Prefejtui.a Municipal de Joas-
ma inlóvel havido pelo Estado Ccii (IoacSo, ens2.' discus;

n. 71, do Sr. Deputacio José Honório, que
auto
riza o Poder Executivo a reverter ao pa-

trimnônjo cia Prefeituia de Joalma irnóvei ha-
vido pelo Estado em doaçCo, em 1.' dlscussao;
n.° 134 (ex-Projeto 1.0 1.235/74), domisesrno parlanientar, que declana de utilida-lie pãhljca o Bonsucesso Futebol Clube, asso-

ciacao civil de Juiz de Fora, em 1. discussao;
n.9 136 ex-Projeto n.° 1.268/74 desarqujvado), do Sr. Deputad0 Arnjlcar Padovani,que cieclana de utilidade publica a Associaçaodos Aposentados e Pensionistas cia Autanqujado Brasil -- secSo die Juiz de Fora, corn sede10 Muflicjph5 (IC Jujz de Fora em 1. discus-sao;

n. 139 (ex-Pi-ojeto a.° 1.265/74, desar-quivado) do Sr. Deputado Artur Fagune5
oue autorjza o Poder Executjvo a reverter aopatrjmônjo do Municipjo de Espinosa imóvelreeejjjdo em doaçCo, em 2.' discussCo;

II.' 150, (10 Sr. Deputado Chrjstovam Chja-
India, que autoriza a troca de imóvel de pro-
PI'iedade do Estado, em 2. discusS5o

n.' 165, do Sr. Deputado Artur Fagunde,(lUc a11toriza o Poder Executivo a reverter aoPatnizn6nl1 (10 Mu dpi0 (IC São FranciscoiInóvcl recebjcio em doacCo, (,in 	discussSo

PARECERES

E dentro deste propósito, voltada dnica e
exclusjvarneu[e para 0 alto interesse de nosso
Estado, que a bancada da oposição, a banca-
da do MDB, vai examinar esse documento,
hoje entregue pelo Governo do Estado. NSo
nos move outro propósito que nSo este, jã dito
e repetjdo várias vezes: a preocupacao ünica
e exe1usj'a do MDB é o desenvoivimento e o
progresso de noSSo Estado.

0 SR. DEPUTADO JORGE ORLANDO
CARONE -- discurso, que, por riCo
ter sido devoivido pelo orador, sera pubiica-
(10 em outra ediçCo.)

Questôes de Ordem

O SR. I)EPUTADO JORGE ORLANDO
CRONE --(Suseita questão de ordem, que,
pun nCo ten sido devolvida pelo autor, sera
pubiieada ccii outra edsçao.)

O SR. I'RESIDENTE (DEPUTADO JOAO
F'ERRAZ) A PresidCncia informa ao Sr. Depu-
tado Jorge Carone que a eieicCo de comissCo
C qucstii0 interna (Ia própnja 	conussao

O SR. DEPUTADO FERRAZ CALDAS
Sr. Presjdente quando cia reuniCo ens que se
homologou o florne do Prefeito de Patrocinjo,en bavia levantado uma questCo de ordein e,
aLe o presente niornemito, estou aguardand0a resposta Como hoje a noite teremos nova
votacao para prefejto municipal, ostanja de
que, antes do iniejo da reunj5o "on no seu
decorrer, a PresjdCncia me i
I)eito.	 nformasse a res-
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tes, atuaijzando para esse efeito, os elementosquantitatjv05 a que se refere.

Art. 39 Revogadas as disposicoes em
('Ofltrário, esta lei entra em vigor na data
de sua publicacäo

PRESIDENCIA DO SR. DEPUTADO
JOAO FERRAZ

Comparecjm0

J050 Ferra - Wilson Tanure -- Ltcio
(IC Souza Cruz	 Said Arges - Jinja Manse
Pedro Gustin - Amlicar Padovanj -

Aitui Fagundes - Antonio Dias - Carlos
Eloy - Carlos Lemos - Christovarn Chiara-
dia - DOiton Canabrava	 Delfirn Ribeiro
Dênio Morejia -- Domingos Lanna Elmo

Braz - Emilio Gallo - Emilio Haddad - Eu-
clides Cintra - Euripedes Craide - FObio
Notini --- FObjo Vasconceflos - Genésjo Ber-
nardino -- Gerardo Renault	 Gomes 1Iorei-
ra -- Haroido Lopes -_ Humberto dc Alnsei-
cIa --. Jesus Trindade J050 Bello - JoSo
Marques - J050 Navarro - J050 Pinto Ri-
beiro - Jorge Orlando Carone - José La-
viola - José HonOnjo	 José Santana --
Keniji Kumajra - Lujz Baccanjnj - Mencles
Barros	 Milton Lima - Milton SaliesNarcélio Mendes	 Neif Jabur - Nilson Gon-lijo - Nunes Coelho	 Pedro Narciso -
Haimundo Albergaria	 Sérgio Ferrara --Sérgio Olavo Costa	 Sylo Costa - TeiêinCo Pompei	 Vicente Guahiroba

Expediente

(encanhinhado pela Mensagem Governamentalri.9 86, que fixa o prazo de 45 dias para sua
apreciacao)

Autorjza o Poder Executivo a doar
terreno S Empresa Brasileira de Correjos
e Teiégrafos na cidade de Passos.

A Assembléja Legislativa do Estado dcMinas Gerais decreta:

Art. 1. Flea o Poder Executjvo autorj-Zad()
 a doar S Empresa Brasileira de Correjosv Telégrafos o terreno de proprjedade doEstado, corn a area de 855,36 m2, situado na

cidade de Passos, medindo 35,70 m pela Rua
Cci. JoSo de Barros OU General CSrnara (ex-
Rua do Ouro) e 24,30 m pela Rua MonsenhorJoSo Pedro, confrontando pelos fundos corn
0 préchO (Ia Escola Estadual Wencesiau Bras.

ParOgrafo ñnico - 0 terreno objeto da
presente doacOo destina-se S sede (Ia agência
Postal-telegrAfica (laquela cidade

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na
data dc sua Publicacao, revogadas as dispo-
sicãc5 em contrSrio, especjaimente a Lei n.91.095, de 8 de junho de 1954.

Mensein n. 88. dnca1nin1 fldic V(t() t-tal 5 Proposiço de Lei n.9 7.203.

Proposjcoes

l)ado no PalOcjo da Liberdade, aos...

PROJETO DE LEI N-9 239/75

PBOJET() DE LET N.' 238/75

(encanlinhado pela Mensagein (;overnamefltain.° 85, que fixa o praz() (Ic 45 dias para sua
apreciaçao)

Aprova o Piano Minejro de Desen-
volvjrnento EconOmico e Social para o
quadriênio de 1976 a 1979.

A Assernbléia Legislatjva do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. l. - São aprovadas as diretrjzes es-
tabelecidas no Piano Mineiro de Desenvoi'j
mento Econ6mic0 e Social, para o quadrjenio
de 1976 a 1979.

Art. 2. - 0 Poder Executjvo é autorjz
(10 a adaptar o piano As condicOes emergen

l)ado no PalOcio da Liberdade, aos

PROJETO DE LET N.° 240/75

(encaminhiado pela Mensagein Governarnentaln.9 240, que fixa o prazo de 45 dias Para sua
apreciacao)

DO nova redaçSo ao art. 6.9 da Lei
n. 6.303, de 1. de maio de 1974, que
dispoe sobne a RegiSo MetroPolitana de
Belo Horizonte e dO outras providêncjas

A Asseinbiéja Legislativj do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1. - 0 art. 6.9 cia Lei n.9 6.303,de 1.9 de maio de 1974, passa a ten a Se-
guinte redaçOo:



"Art. (,"	 () rein1c (I( iw'-,soal (Ia ilU-
larquia serã o da legislaçSo trabaihista."

Art. 2. Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicacSo, revogaclas as dispo-
sicöes em contrário.

i)ado no Palácio (la Liberdade, ao

REQUERIMENTOS

N.9 588, (10 Sr. Deputado Neif Jabur, so-
licitando ao Sr. Governador do Estado C U
l)iretoria de Esportes de Minas Gerais a cons-
trucão de urn ginásio coberto na praça de es
portes (Jr Passos;

n.9 589, do Sr. Deputado Mendes Barios,
solicitando ao Sr. Governador do Estado pro-
vidências Para o asfaltamento da rodova que
liga Nova Era a Itabira;
n.° 590 (10 Sr. Deputaclo Haroldo Lopes,

solicitando ao Sr. Governador (to Estado (Pie
Os funcionários pu blicos atualmente desviados
Para as funcOes (IC medico e (lentista sejam
enquadrados nos correspondentes quadros (IC
nivel superior;

do Sr. Deputado Euripedes Craide: n.
591, solicitando aos Srs. Ministro dos Trans-
portes e Diretor (la Bede Ferroviãria Federal
a reposiçSo do trern subdrbio, em horário
comerciat, nos seguintes bairros: Calafate,
Vila Oestc, Feirugem, Bairro (las In(lustrias,
Barreiro de Baixo, Barreiro de Cirna, Vale do
Jatobã, Vila São Vicente, Cabana do Pai To-
mas, Agua Branca, Eldorado, Contagern, Be-
tim, Horto, Santa Efigênia, Matadouro e Ra-
posos;

n. 592, solicitando ao Sr. José Geraldo
Moura, Assessor Especial do Presidente da
Cia. Vale do Rio Docc, sejam feitos estudos
Para a construçSo, em Itabira, da tJsina de
PelotizaçSo do Vale do Rio Doce, que está
prograinada Para a demanda interior;
n.9 593, solicitando ao Sr. Governador do

Estado sejam feitos estudos do caso dos ser-
vidores que foram aprovados em concurso ou
prova de titulos, mas que ainda nSo foram
nomeados Para os respectivos cargos, Para
que ihes fique assegurado o direito de con-
correrem as vagas das respectivas classes do
Quadro Permanente;

594, solicitando ao Sr. Secretário do
Interior estudos Para que os serventuários de
justica do interior sejam atendidos em suas
reivindicaçöes de aumento salarial;

do Sr. Deputado Gerardo Renault, soil-
citando voto de aplausos Para o Dr. Joaquirn
Brurn de Almeida, atual interventor (Ia Asso-
ciaçSo Protetora da Guarda-Mirim.

Comunicaço

Do Sr. Deputado Euripedes Craide, so-
brc o falecimento do Sr. Cleôncio C. de
Matos, ocorrido dia 4 dltirno, nas proximida-
des (le Senhor do Bonfim, Estado da Bahia,
vitirna de desastre autornobilIstico.
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Oradores

1MPLAN'1AçAO DA MENDES JUNIOR EM
JUIZ DE FORA

O SR. DEPUTADO AMILCAR PADOVA..
NI - Sr. Presidente, Srs. Deputados. A nos..
sa palavra, nesta oportunidade, é Para fazer
referCncia a problema surgido ha rnliito tern-
P
o
 C que, de quando em quando, aparece no-

vamente, necessitando de soluçSo urgente

Aproveitando a posiçSo que ocupo de Pre-
sidentc da Comissão de Siderurgia, quero co-
Inunicar a V. Exa. que nós, que fazernos P0-
utica em Juiz de Fora, estamos sentindo que
(Ic ha iuuilo, existe urna onda crescente corn
relaç̂ w i Siderãrgica Mendcs Jdnior, tao e-
perada e reivindicada e que tanta preocupa
ção vem causando aos juiz-foranos. Parece
-nos que cia não se transformará em reahi-
(lade. V. Exa., que tao bern levou a cabo
aquele sirnpósio sobre siderurgia, deverá coIn-
preender a nossa preocupaçSo, pois tomamos
conliceimento de que o 1)r. Marins

'
do CON-

SIDER, em São Paulo, na semana passada,
através das colunas do Estudo de Minus, ga-
ranhiu a implantaçSo (Ia Mendes Jdnior em
Juiz dc Fora e também da AçOMINAS, e ou-
villios a palavra dc S. Exa., o Sr. Governa-
dor (10 Estado, Dr. Aureliano Chaves, quando
leve oportunidade de afirinar quc a Mendes
Jdnior scrá uma realidade. No entanto, por
mais quc se mantenha accsa a chania da es-
perança (le aquele sonho transformar-se em
realidade, veja V. Exa. que, justamente em
Juiz (Ic Fora, o Sr. Prefcito Municipal e a
edilidade, aiém das chamadas autoridades lo-
cais, como presidentes de associacöes e din-
grntcs de classes, duvidain c não tern certe-
za de quc a Mendes Jdnior ira Para Ia.

Dai, atravCs da PresidCncia da ComissSo
de Siderurgia que odupamos, dirigimos con-
vite ao Sr. Vice-Presidente da Construtora
Mendes Jdnior, Para que compareça a nossa
comissão, a firn de prestar esclarecimentos e
trazer dados a respeito da implantaçSo ou não
(la Siderurgica Mendes Junior em Juiz de
Fora.

E necessãrio que se dê fim a essa novela,
cujos capitulos urn dia acaham inal e outro
bern. Sabem os Srs. Deputados, principal-
mente aqueles que representarn a Zona da
Mata, que a Mendes Junior será uma empre-
sa poderosa, que carrcarã Para nossa regiaO
beneficios (IC toda a espécie, e podemos mesmo
dizer que representa urna tábua de salvaçao.
Cada dia Se fala uma coisa sobre o assunto.
E urn problema eminenternente econômico C,
no entanto, já "meterarn a colher", tratando-
-o potiticamente, quando a Mendes Junior nada
teiri a ver corn politica. P necessário qUe se
pare dc explorar politicamente o assunto. Na
campanha passada, Sr. Presidente, inclusive,
afirmavarn que, se a ARENA fosse vencedora,
a Mendes Jdnior iria Para Juiz de Fora; caSo
contrário, nSo. E necessário encontrar-se urn
earninho e parar corn esta onda de boatoS
alarinantes, que prejudicarn os nossos obje-
tivos.

EntSo, Sr. Presidente, fizernos esse C0fl
viteao Dr. Jesus Murilo Vale Mendes, Vice

-Presidente da Mendes Junior, c %amos mar-
car a data de sua vinda a esta Assernbléia,
para que compareça perante a CornissSo de
Siderurgia, quando convidlaremos tambérn Os
Srs. Deputadlos Sérgio Olavo Costa e Fer-
nando Junqueira, que também são de Juiz de
Fora, o Sr. Prefeito daquela cidade e outras
autori(lades da Manchester Mineira.

Tenho a certeza (Ic que irernos colocar
urn cobro a tal estado de coisas. Se a Men-
des Jdnior for Para Juiz de Fora, melhor
Para nos e Para a regiSo; se nSo puder ir por
qualquer motivo, então, que a situaçao seja
normalizada, rnas que não possa a Mendes Jii-
nior servir de pasto e repasto a especulaçoes
politicas e deniagógicas, porque esse tempo
.a passou.

DaI a solicitacão a V. Exa. Para que,
quando da vinda do Vice-Presidente da Cons-
trutora Mendes Junior a esta Casa, possarnos
transforrnar a reuniSo erri urn acontecirnento
rnernorãvel, definindo, assim, as bases Para
o futuro dc Juiz (le Fora e de toda uma regiSo.

TRENS DE SIJB('RBJO PARA BAIRROS
DE BH

O SR. DEPUTAI)O EURIPEDES CRAIDE
Sr. Presidente, Ses. Deputados, trazernos

hoje algumas solicitaçOes a esta Casa, pedin-
do que sejarn enviadas ao Governo do Estado,
a fun de quc sejam corrigidas algunias irre-
gularidades quc se continuarn verificando em
Minas Gerais:

"Belo Horizonte, 18 de abril (Ic 1975

Prezado Sr. 1)eputado Eunipedes Craide

Venho corn a presente solicitar a V. Exa.
o especial obséquio de encarninhar ao Sr.
Ministro dos Transportes, bern como ao Sr.
Diretor da Bede Ferroviária, o pedido por
mliii formulado no sentido de repor em cir-
culacão o trem de subujrbio em horánio de
trajjaiho cornercial Esta solicitacao prende-se
ao seguinte fato: ha três anos atrás existiam
26 carros (IC subiirbjo circulando; em vez da
perrnanência, dado o crescimento da popula-
cão, deu-se o contrãnio: tiraram 22 carros,
ficando apenas quatro. Como se ye, esse ná-
mero nSo satisfez de forma algurna as neces-
sidades dos moradores die locais tao longln-
quos de seus trabaihos. Formularamme este
apelo, o qual eu, Edson José Saldanha de
Lima, conhecedor de suas dificuldades, faço,
disci'iminando o itinerãrio ahaixo descrito:
Calafate, Garneleju-a, Salgado Filho, Betânja,
Cidade Industrial, Ferrugem, Bairro das In-
ddstrias, Barreiro de Baixo, Barreiro de Cima,
Vale do Jatoba, Vila São Vicente, Vila Oeste,
Cabana do Paj Tomas, Agua Branca, Eldora-
(10, Novo Eldorado, Contagem, Betim, Horto,
Santa Efigenia, Matadouro e, finalmente, Ra-
Posos.

Tendo pleno conhecirnento da precania si-
tuaçSo financejra dos moradores dos hairros
acima mencionados e certo de que V. Sa. nSo
ignora tais problernas, faço este apelo em

nome de milhares de pessoas, que poderão fa-zcr abajxo-assjnados se isso for necessário.
Certo de seu apreço, despeco-me, con-

fiando em seu alto espjrito de solidarjedadehuinana.

Co rdialrn en te,

Edson José Saldwiha de Limo."

BENEFICIOS PARA A MARGEM ESQUERDA
DO SAO FRANCISCO

O SR. DEPUTADO ANTONIO DIAS --
Sr. Presidente, Srs. Deputados . Airida ontem,
todlo o Estadlo de Minas Gerais e, sobretudo,
a região Norte, precisarnente a area mineira
(10 PolIgono das Secas, compreendendo 42
municipios exuIta-a de alegria. Em alguns
municipios, a margem esquerda do rio São
Francisco integrava-se na area rnineira do
Poligono das Secas. 0 projeto do nobre Depu-
tado Manoel (IC Almeida, dentro da Camara
dos Deputados, obteve o apoio do Presidente
(Ia Repüblica, e, corn dc, vimos a margem es-
(Juel-da do rio São Francisco dos Municipios
(IC Januái-ja, Manga e São Francisco integra-
da 	area rnineira (10 Poligono das Secas.
Todos os Srs. Deputados sabem que Mon-

tes Claros é a capital da SUIDENE em Minas
Gerais. E, hoje, sabein rnais: cia é, decidida-
mente, a quarta cidade a investir no Nordes-
te brasileiro, dentro da SUDENE e dentro do
Banco do Nordeste do Brasil S.A. E, ao
ruesmo tempo em que batemos Palmas ao Pre-
Si(lente da Republica e aos representantes do
povo no Congresso Nacional, pelo ato (IC ta-
manha sensibilidade, voltamos a pedir a di-
reção (10 Banco do Nordeste e a SUDENE que
coloquem em funcionamento irnedjatamente
todla a linha de financiamentos, também para
a margem esquerda do São Francisco, nos
JA citados munidIpios.

Não h razão, (IC modlo algum, Para que
o Banco (10 Nordeste deixe de fazer financia-
mentos Para os fazendejros daquela area sob
a alegacao de que ainda não foram estabele-
cidas norrnas Para a margem esquerda do São
Francisco. E urn contra-senso uma disparida-
dIe mcsmo atender-se a fazendejros da mar-
,em direita, pelo PROTERRA por exernplo,
e deixar de atencler a outros por serem da
margem esquerda do rio da integracão na-
cional.

Sr. Presidente, é este o apelo que faco,
hoje, da tribuna, e o faço não apenas corno
Dcputado Estaclual, mas como fazendeiro tam,
bern, que conheee de perto o problerna da-
quela area. Quero pedir aos nobres colegas
que lutem conosco na batalha de jogar os
recursos do Banco do Nordeste do Brasil na
margem esquerda do São Francisco. Que Os
benefjcjos concedidos a margem direita se-
jam concedidos também a margem esquerda,
auxiliando aqueles que constroem a grandeza
e a redencSo do Norte de Minas!

Urn requerimento assinado por mini e por
outros colegas sera enderecado a presidêncja
desta Casa na próxima reuniSo. E quero que
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V. Exas., SCflS1VCIS que sao aos problenias
(Ia agropecuária, sobretudo da forte pecuária
do Norte de Minas, se ajuntarn a nós na defesa
daqucles que, dia a dia, de sol a sol, no trato
da terra, constroern a grandeza e a redenção do
Norte de Minas. Assirn, sirn, estaremos dan-
(10 uma resposta ique1es que representamoS
nesta Casa. Precisarnente os agricultores, so-
bretudo, os fazendeiros.

A GRAD ECIMENTOS

o SR. DEPUTADO CHRISTOVAM CHI-
ARADIA Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, o Municipio sul-mineiro de Mon-
te Sião, pelas suas caracteristicaS pro-
prias, foi considerado, pela nossa Cons-
tituicOo	 vigente,	 estância	 hidrornineral.
E, por essa razão, Sr. Presidente e Srs. Depu-
tados, a investidura do SCU prefeito é deter-
minada através de um processo diferente do
adotado nos demais municipios que não têin
essas caractcristicas. A investidura do pre-
feito (le uma estância hidrorni.neral obedece
a urn processo especial, conforme é (10 co-
nhecirnento de toclos, iniclafl(l0-Se corn a es-
coiha feita pelo Sr. Governador (10 Estailo e
terimnarido corn a hornologacão (10 nome p01'
esta augusta Assemblela.
Na noitc (IC ontem, Sr. Presidente e Srs.

l)eputados, esta Asscrnbléia, nurna demonstra-
cOo autêntica do inais alto civismo, hornolo-
gou o noinc do erninente monte-sloflenSe, ad-
vogado e professor, José Carlos Francisco,
para prefeito claquela estOncia. Esse ato, que
Se revestiu de tanto civismo, tocou fundo o
rneu coraçOo, corno representante daquela es-
tância, que viu seu candidato receber urn con-
sagrador apoio. Em conseqüência dessa (IC-
rnonstraçOo de solidarie(Iade de meus cole-
gas, venho a tribuna para registrar o rneu
profundo e sincero agradecimento a toclos os
Deputados que, de urna maneira ou de outi-a,
colaborararn para que o norne (10 Professor
José Carlos Francisco recebesse tOo consa-
gradora vitória.

Nesta oportunidade, quero registrar ainda
Incus agradecirnentos a S. Exa., o Sr. Go-
vernador do Estado, estadista, corno tenho
dito, do mais alto gabarito, que acolheu a
nossa indicaçOo, a inclicacOo (10 Professor
José Carlos Francisco para prefeito da es-
tOncia hidrornineral de Monte Sião. Acoihen-
(10 essa indicaçOo, S. Exa. dernonstrou, mais
urna vez, o apreco por esta Casa e, sobretudo,
pelos Deputados, que tern a responsabilidade
(Ia representacão popular.

Consigno, também, aqui os meus agrade-
cirnentos aos lideres (la ARENA e do MDB, os
erninentes Deputados Carlos Eloy e Emilio
Haddad. Consigno de maneira especial os
meus agradecirnentos a esses dois ilustres
Deputados, que, de maneira tOo sObia, bri-
ihante e cavaiheiresca, vêrn conduzindo as
suas respectivas bancadas. Consigno, aqui,
também, os meus agradecimentos ao Sr. Pre-
sidente da Assembléia, Deputado JoOo Ferraz,
que, de maneira tOo patriótica e tOo dinâmica,
vern dirigindo o Poder Legislativo do nosso
Estado.

Assirn, Sr. Presidente, Srs. Deputatlos
diante daqueles consagradores resultados d
noite de fintern, que tocaram fundo o lneu
coracão e que, scm düvida algurna, consti.
tuem para mirn mais urna licao de otimismo
para que cu prossiga na minha representaca
nesta Assernbléia, encerro minhas palavras
reiterando meus agradecirnentos a S. Exa., o
Sr. Governador do Estado, pelo eflvi0 da
mensagem; a S. Exa., o Sr. Presidente da
Asseinbléia Legislativa, pela maneira solidária
e dinârnica corn que conduziu 0 processo da
votaçao; aos ilustres lideres, Deputados Car-
los Eloy e Emilio Haddad, pela rnaneira tarn-
bern tOo civica, tOo solidária e tOo afetiva corn
que apoiararn a mirn nesta missão, e, final-
mente, aos meus ilustres colegas, Deputados
nesta Casa. Deixo a S. Exas. a certeza de
que terOo sempre. neste modesto colega, urn
amigo perrnanente na luta em defesa (105 lii-
teresses do povo mineiro.

ELOGIOS AO DEPUTADO MARIO ASSAD

O SR. DEPUTADO PEDRO GUSTIN -
Sr. Presidente, Srs. Deputados. Já por diver-
sas vezes assornamos a esta tribuna para en-
ticar a situacao dc (Ieterfliina(1OS secretanios
(IC Estado. Desta vez, ao contrOrio, queiemos
tecer elogios ao Secretário do Trabaiho, Depu-
tado MOno Assad.
S. Exa., o Sr. SecretOrio, tern tido urna

atuacao brilhante C frente cia Secretaria do
Trabaiho e AcOo Social. Estivemos agora no
TriOngulo Mineiro	 Uherlândia, Araguari e
outras cidades sempre acornpanhados pelo
Sr. SecretOrio, que, ciii reuniCo corn os pre-
siclentes dos Sin(IiCatoS, corn os presi(lentes
das casas assistenciais, deu-nos inteira cober-
tura, levando, de mo(lo gcral, sua palavra de
fé, a palavra do Governo, no sentido de aju-
dar o Triângulo Mineiro, de colaborar e de
participar nos seus empreendirnentos.

E urn homem que sabe ouvir, que sabe
sentir, que participa, que incentiva e irnpul-
siona, que sabe levar a todos uma palavra de
fO e confiança, que sabe realizar a arte da
politica, conciliando os interesses técnicos e
as normas do Governo corn os anseios popula-
res e classistas.

Desta forma, Sr. Presidente, nos sentimos
na obrigaçOo de fazer urn elogio piThlico ao Sr.
SecretOrio do Trabalho, a firn de que conste
(Ic ata a atuacOo brilhante que teve S. Exa.
na regiOo do Triângulo Mineiro. Recebeu a
todos, resolveu todos os problernas, encontroU
soluçOes, fez corn que nosso povo sentisse que
o Governo, a cada dia que passa, participa
mais e mais do (lesenvolvimento e do pro-
gresso do nosso Estado.

E uma atuaçOo que merece nossos aplau-
sos. Uma atuacão deste estilo e deste naipe,
como foi a do Sr. Secretário do TrabaihO,
difere totalmente cia de outros, que nada tern
feito no sentido de colaborar corn a clasSe
polItica.

Flea, aqui, portanto, Sr. Presidente, 0
men agradecimento sincero e pdblico ao Sr.
SecretOrio do Trabalho, Deputado Mario
Assad. Fica, rnais urna vez, o aplauso pela

atuaçOo brilhante que vem realizando o ti-
tular da Pasta do Trabaiho, ern prol dos sindi-
cabs e das casas de assistêncja de Minas
Gerais.

Dc parabOns estão o Sr. SecretOrio e a
nossa Casa, porque, antes de secretOrio, dc
é, sobretudo, deputado estadual.

INTEGRACAO POLITICA

O SR. DEPUTADO JESUS TRINDADE
Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos,
numa palavra rOpida registrar a vinda a esta
Casa, na tarde de ontem, do ilustre SecretOrio
do Planejarnento, Sr. Paulo Camilo de Oli-
veira Pena.

0 objetivo da visita desse ilustre titular
(10 Planejamento C Asscmbléia foi o de tra-
zer ao exarne e C consideraçOo dos Deputados
o II Piano Mineiro de Desenvolvirnento Eco-
nômico e Social.

Como representantes do povo nesta Casa,
querernos, alérn de deixar consignadas a opor-
tunidade e a felicidade das palavras pronun-
ciad.as pelo Sr. SecretOrio Paulo Camiio,
como também aquelas proferidas, na ocasiOo,
pelo Presidente da AssembiCia, Deputado Joao
Ferraz, quereinos deixar registrada, em nossos
anais, Para meditaçOo daqueles que fazem
politica e que fazern administraçOo, esta rca-
lidade nova que é impiantada neste Estado
pelo Governo Aureliano Chaves: a integra-
cOo total a favor da causa pOblica.

Enquanto em adrninistraçoes anteriores,
nos, aqui, nesta Casa, vivIarnos em choque -
por que negá-lo? - corn quase toda a adrni-
nistração, que estava entregue a pseudotéc-
nicos, hoje, podernos apontar a harmonia que
estaunos presenciando entre os elementos da
administracao e os elementos do Poder Le-
gisiativo. Foi isto, Sr. Presidente, o que fi-
cou salientado nos pronunciarnentos tanto do
SecretOrio do Planejamento quanto do Pre-
sidente desta Assembléja: o verdadejro en-
tendimento entre politicos c técnicos, a servi-
ço, todos des, de uma causa so, que é a causa
comum do povo de Minas Gerais e do povo
do Brasil.

E isto, Sr. Presidente, que queremos dci-
xar patenteado: urn povo so é civilizado, sO
pode ser chamado de civiiizado, quando, rcu-
nido, scm distinçao de pai-tido, scm precon-
ceitos, puder enfrentar todos os seus proble-
mas, sobretudo, Para prornover a criatura
humana.

0 II Piano Mineiro de Desenvolvjmento
Econômico e Social senO anaiisado nesta Casa

por representantes do povo, e estamos certos
de que este Poder Legislativo saberO apro-
va-b, Para dar ao Governo, ao Executivo, os
instrurnentos necessOrjos C grande promoção
do desenvolvjrnento de Minas, prornoçOo esta
tambCin considerada em scu aspecto social,
mormente sob esse ângulo, pois tern sido
urna constante nos Governos Ernesto Geisel
e Aurebjano Chaves o lado humano da adrni-
nistraçOo, vale dizer a promocOo do bem-estar
social geral.

Deciso de Questo de Ordem

o SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) A Presidêncja vai responder 0
questOo de ordern suscitada peio nobre Depu-
tado Jesus Trindade na reuniOo ordinOnia de
ontem.

A Presidência informa a S. Exa. que, em
busca efetuada em nossos anquivos, verificou-
-Se nOo haver qualquer resposta a oficlo en-
caminhado 0 Adida Cultural dos Estados
Unidos no dia 11 de dezembro, a requeri-
mento do nobre Deputado.

Infonma, ainda, quc o Requerimento fl.°
253, cm que S. Exa. solicitava ao Sr. Gover-
nador o cnvio de projeto a csta Asscmbléia,
instituindo a contagern recIproca de tempo
de servico prestado C administracao pCbiica
e a empresas particulares, para fins de apo-
sentaclorja, foi aprovado no cia 2 de junho.
O oficio foi enviado em 3 do mesmo mês, nOo
tendo a Casa rccehido resposta do Sr. Go-
vcrnador.

Quanto C rciteracOo do pedido contido no
requcrimento, a Presidência inforrna a S.
Exa. que tal providência é cabivel em rcque-
rimento de inforrnaçOes, nos terrnos do item
9 do art. 131 do Regimento da COmara dos
Dcputados, combinado corn o art. 292 do
nosso Regimento Interno.

Matéria Aprovada

REQUERIMENTOS

Do Sr. Deputado Domingos Lanna, soii-
citando voto de pcsar pebo falecirnento do Sr.
Manoel TimOteo Freitas;

do Sr. Deputado Neif Jabur, solicitando
voto dc congratuiaçoes corn o Municipio de
Campo Belo, pelo transcurso do 96.1 aniver-
sário de sua emancipaçao poiitica;

do Sr. Deputado Vicente Guabiroba, so-
iicitando voto de congratulaçoes corn o Muni-
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112. REUNIAO ORDINARIA, AS 20 HORAS DE 29 DE SETEMBRO

DE 1975

cipio de ltaobirn, pcla iniciativa (Ic criação
(hi Cooperativa Agropecuária;

do Sr. Deputado Gerardo Renault, soli-
citan(lo voto de aplauso para o Sr. Joaquirn
Bruni (IC Almeida, interventor da Associacao
Protetora da Guarda-Miriin;

(11) Sr. Deputado Rairnundo Albergaria,
solicitafl(lo seja constituida comissSo de trés
deputados para participar do 45•Q Congresso
MUfl(lial de Turismo, no Rio dc Janeiro, e.ntre
25 de outubro e 1 de novenibro pi.xinios

PROJETOS

N. 125, do Sr. Deputado Carlos Eloy,
que declara de utilidade péblica a Associação
Brasileira (IC Odontologia subseçSo de Di-
vinópolis, em 1.4 discussão;

n.° 217, do Sr. Deputado José Laviola, que
declara de utilidade pñblica o Conseiho Par-
ticular de São Bernardo, coin sede cm Belo
Horizonte, em 1 discussao;

n.° 218, do Sr. Deputado Christovam Chia-
radia, que (leclara (Ic utilidade péblica a As-
sociaçSo de Integração Social de Itajubã, em
1. discussao;

n.9 219, do mcsrno parlamentar, que de-
clara dc utilidade püblica o Instituto Mmci-
ro (IC Cultura Hispânica, corn scde em Belo
Horizonte, cm 1.4 discussao;

n.? 220, do Sr. Deputado Jorge Orlando
Carone, que dispOe sobre a hospedagein de
scrvidores do Estado nos hotéis da HIDRO-
MINAS, em 1. discussSo;

n.9 222, (Ia Sra. Dcputada Jñnia Manse,
ie declara de utilidade publica 0 Lar Fa-
liiano de Cristo LFC, corn scde em Belo
Horizonte, em 1.' discussao;

n.9 229, (10 Sr.Deputado José Honório,
que autoriza o Poder Executivo a permutar
corn a Prefeitura Municipal de Baependi imó-
vel que nienciona, em 1. discussSo.

Nomeaço de Comissão

A Mesa norneia, a requerimento do Sr.
I)eputado Bairnundo Alhergaria, para parti-
cipar do 45,9 Congresso Mundial de Turismo
no Rio de Janeiro, nos dias 27, 28 e 29 de
outubro próxirno, comissSo composta dos
Srs. I)cputados Raimundo Albcrgaria, Do-
Iningos Lanna e Emilio Haddad.

PRESII)ENCIA DO SR. DEPUTAD()
FERNANDO JUNQUEIRA

Comparecimento

JoSo Ferraz --- Fernando Junqueira -
Wilson Tanure - Lücjo (le Souza Cruz
Said Arges --- Jénia Manse	 Pedro GustinArtur Fagundes	 Carlos Elov	 CarlosLeinos	 Chrjstovam Chiaradia -- Dalton
Canabrava - Dclfim Ribeiro - Elmo Braz
- Emilio Haddad	 Fãbio Vasconcellos
Fcrraz Caldas - Genésjo Bernardino - Ha-
roldo Lopes - Humberto de Almeida - J6-
sus Trindade - JoSo Navarro - JoSo Pinto
Ribeiro	 Jorge Orlando Carone - José La-
viola -- José Santana -- Kemjl Kurnaira
Lujz Baccarini	 Mendes Barros	 Milton
Salles - Morvan Acayaba - Narcéljo Men-
des - Nilson Gontijo - Nunes Coelho -
Raimund() Albergarja -- Ronaldo Canedo
Sylo Costa	 Vicente Guabiroba.

Vereadores, Prefejto Municipal de Santos Du-
mont e Chcfe do Gabjnete Civil do Governa
don do Estado, na gestSo do saudoso Gover-
nadoi- Bias Fortes.

Seja nos cargos pdblicos, seja como ad-
vogado, o Dr. Paulo Vicira Marques, por sua
lécida inteligência e espirjto permanente de
solidariedade hurnana, tornou-se uma das mais
estjrnadas personaljdades de seu Municipio,
sendo seus mérjtos reconhecidos em todo oEstado.

E uma aspiracao do povo do Municipio
de Santos Dumont que seja feita esta home-
nagem pósturna a melnórja do Dr. Paulo
Vicira Marques, falecido em 17 de juiho de
1961, vitirnado por pertinaz doença, dando 0
seu nom ao forum local, como urn perene
preito dc grati(Iao ao sen ilustre conterrâneo

Christovam Chiaradja

PROJETO DE LEI N. 242/75

Proposiç

PROJETO DE LEI N. 241/75

I)ã o nome de Paulo Vieira Marques
ao forum da Comarca de Santos Duniont.

A Assenihléia Legislafiv1 do Estado deMinas Gerais decreta:

Art. 0 prédio do fOruiii da Go-
marca de Santos Dumont passa a denorninar
-se Dr. Paulo Vieira Marques.
Art. 2.?	 EsIa lei entra em vigor na

data de sun Publicacao

Art. 3•9 - Revogamse as disposicoes
em contrárjo.

Declara de utjlidade pOblica a Con-
1)orac5o Musical Correia de Almeida, cornsede na cidaije de Bat-bacena

A Asscmbjéia Lcgis1ativ do Esta(Io (ICMinas Gerais decreta:

Art. l.	 Fica declara(la de utiljdade
a Corporaçao Musical Correia de Al-

meida, corn sede na cidade de Barbacena

Art. 2. --- Esta lei entra cm vigor na
(Iatn de sua publicacao

Art. 3,9 - Revogam-se as disposjcoes em(on trárjo.

1975. Sala das Reuniöes, 29 de setenibro de

1975.Sala das Reuniöes, 29 de setembro de

Christo cam Chiaradja - Fdbjo Vascon-
cellos - José Laviola - Vicente Guabjroba
João Navarro - Milton Salles.

Justificaedo - 0 Dr. Paulo Vieira Mar-
ques foi urn notável causidico do foro de
Santos Dumont e de outras cidades onde exer-
ecu a nobre profissSo de advogado corn dedi-
cação e brilhantismo.

Além das suas atividades de jurista cmi-
nente, tambérn exerceu atividade polItjca in-
tensa, tendo sido Presidente da Cãmara de

.Jodo Navarro - Milton Suites - Mena'es
Barros -- Haroldo Lopes - Humberto de Al-
mei(Ia - Nilson Gontijo - •Jésus Trindade

.Justificacão - A Corporaçao Musical
Correia de Almeida é uma sociedade civil scm
fins lucrativos, que mantérn cm funcionamen
to. na cidade de Barbacena, uma banda de
mOsica.

A sociedade foi criada para rnanter e
desenvolver o gosto pela arte musical, sendo
o seu principal objetivo promover a harmo
nia c a uniãO entre seus assocjados. Está de-
vitlarnente registrada no Cartório de Barba-
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cena e vorn prestafl(io relevantes serviços a
populacão daquela cidade.

Assirn sendo, muito justa so nos figura
a sua declaraçäo do utilidade pdblica.

Joào Navarro

REQUERIMENTOS

Orador

O SR. DEPUTADO JORGE ORLANDO
CARONE - (Profere discurso, que, por não
ter sido devolvido pelo orador, será publicado
em outra edicSo).

Matéria Aprovada

47.' REUNIAo EXTRAORDINARIA, AS 9 HORAS 30 MINUTOS DE
30 DE SETEMBRO DE 1975

Do Sr. Deputado Ferraz Caldas, solici-
tando voto de congratulacöes corn o Sindica-
to dos Jornalistas de Minas Gerais, corn a As-
sociacão Sul-Mineira de Imprensa e corn o
Dr. Rosemburgo Romano, Prefeito Municipal
de Itajubá, pela iniciativa da realizacão da
VI Conferência de Jornalistas Mineiros;

do Sr. Deputado Morvan Acayaba, soli-
citando a constituição do urna comissão de
cinco membros, Para representar a Assembléia
nas solenidades cornemorativas do aniversá-
rio de emancipação polItica (10 MunicIpio do
Varginha, nos dias 6, 7 e 8 de outubro pro-
ximo;

do Sr. Deputado DOlton Canabrava, soli-
citando voto do congratulacOes corn o Dr.
José de Laurentys Medeiros, Presidente re-
cern-eleito, corn a Diretoria, corn o Conseiho
Superior e corn a Assernbléia de Delegados da
AssociaçSo Médica de Minas Gerais, pela sua
posse;

do Sr. Deputado João Navarro, solici-
tando voto de pesar pelo falecirnento (10 Sr.
Osvaldo Fortini, ex-prefeito do Barbacena;

do rnesrno parlarnentar, solicitando voto
de aplausos ao Dr. Napoleão Goretti, pela
sua norneação Para Diretor da Rode Ferro-
viaria Federal S.A.

Comunicaç6es

Do Sr. Deputado Christovarn Chiaradia,
participando o falecirnento do Sr. Joaquirn
Machado Sobrinho, ocorrido no dia 23 pro-
ximo passado, no Municipio de Elói Mendes;

do Sr. Deputado João Navarro, partici-
pando 0 falecimento do Sr. Murilo Meniconi,
ocorrido ern Belo Horizonte, e da Sra. Jovita
do Melo Freire, ocorrido ern Santana do Ja-
care;

do Sr. Deputado Dalton Canabrava, par-
ticipando o falecirnento do Sr. Vicente Soares
de Paula, ocorrido em Curvelo;

do Sr. Deputado Wilson Tanure, parti-
cipando o falecirnento do Sr. José Miguel
Guiscen, ocorrido ern Sete Lagoas.

REQUERIMENTOS

Do Sr. Deputado João Navarro, solicjt1.
do voto de pesar polo falecimento do Sr. Os-
valdo Fortini, ox-Prefeito do Barbacena;

do mesmo parlamentar, solicitando voto
do aplausos ao Sr. Napoleão Goretti, por sua
norneacão Para Diretor da Rede Ferroviárja
Federal;

do Sr. Deputado Ferraz Caldas, solicitan-
(10 voto do congratulacOes corn o Sindicato
dos Jornalistas (le Minas Gerais, corn a Asso-
ciacão Sul-Mineira de lrnprensa o corn 0 Sr.
Roseiriburgo Romano, pela iniciativa da VI
Conferência de Jornalistas Mineiros;

do Sr. Deputado Dalton Canabrava, soli-
citando voto de congratulaçoes corn o Dr.
José do Laurentys Medeiros, Presidente re-
cém-eleito, corn a Diretoria, corn o Conseiho
Superior o corn a Assernbiéia de Delegados
da Associaçao Médica de Minas Gerais, pela
sua posse;

do Sr. Doputado Morvan Acayaba, solici-
tando a constituiçSo de urna comissOo de cinco
membros, Para representar a Assornbléia nas
solenidades cornernorativas do aniversOrio de
emancipaçSo polItica do Varginha, nos dias
6, 7 e 8 de outubro próximo.

PROJETOS

N.Q 106, do Sr. Deputado JoSo Pinto Ri-
beiro, que dispOe sobro a identificaçao dos
estudantes do sistema educacional do ensino,
em l.11 discussao;

n.9 135, (ex-Projeto n.9 1.255/74), do Sr.
Deputado Arnilcar Padovani, que declara de
utilidade pOblica a Tenda Espirita do Cria-
dor Rosa e Cravo, corn sede em Juiz de Fora,
em 1.1L discussão;

n.9 155, do Sr. Deputado Emilio Haddad,
que declara do utilidade pOblica o Bangu Atle-
tico Clube, em 2.9 discussSo;

n.9 170, do Sr. Deputado Vicente Guabi-
roba, que dá nova redacão ao art. 1., da
Lei n.9 6.605, de 14-7-75, em 2.1 discussão.

João Ferraz - Fernando Junqueira
Wilson Tanure -- LOcio (10 Souza Cruz -
Said Arges -- JOnia Manse	 Pedro Gustin
- Carlos Eloy - Carlos Lernos - Christo-
yarn Chiaraclia - DOlton Canabrava -- Dê-
nio Moreira	 Domingos Lanna -.- Elmo Braz
Emilio Haddad --- Euripedes Craide

FObjo Vasconcellos - Ferraz Caldas - Joao
Bello	 JoSo Navarro -- Jorge Orlando Ca-
"One --- José Santana	 Mendes Barros -
Milton Lima - Morvan Acayaba - Narcélio
Mendes	 Neif Jabur - Nilson Gontijo -
Nunes Coelho	 Ronaldo Canedo	 Sérgio
Ferrara -- Vicente Guabiroba.

Oradores

A SEA. DEPUTADA JUNIA MARISE
Sr. Presidente, Srs. Doputados, a nossa p0-
sic50, relativarnente ao projeto do Sr. Go-
vernador do Estado, é inteirarnente favora-
vel, isto porque esse projeto, na verdade, be-
noficia OS funcionárjos da Poljcia Civil do Es-
tado do Minas.

Nesta oportunidade, estou encaminhando
A Casa urn requorimento, solicitando do Sr.
Governador do Estado maiores providêncjas
o atenç5o no que tange ao setor de educacao,
do ensino primãrio de nossa Capital.

PRESIDENCIA DO SR. DEPUTADO
FERNANDO JUNQUEIRA

Comparecimento

REMUNERAcAO DE VEREADORES

O SR. DEPUTADO CHRISTOVAM CHIA-
RADIA - Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Ao discutir o Projeto n.9 189/75, (10 iniciati-
va governamental, desejo tratar do urn assun-
to quo reputo cia major importOflcja Para 

Os
municIpjos Trata-se da apresentaçao de urn
projeto dc lei complementar, corn o objetjvo
de esciarecer alguns Poulos obscuros, alguns
artigos confusos contidos na atual Lei Corn-
plementar n.' 3, quo contém a Lei Orgãnica
(10; MunicIpios.

ApOs a vigência da Lei Complementar
n.9 3, algumas modificaçoes surgiram em vir-
tude cia lei federal, e, entre estas modifjca-
cOes, apenas Para exelnplificar, eu me perrnj-
to lembrar aos Srs. Deputados o aparecimento
(Ia rernunerc50 dos nossos vereaclores

Apesar de sec matéria elementar, eu de-
sejo aprosentar o já citado projeto Para es-
clarecer melhor o que seja legislatura, o que
seja sessSo legislativa e 0 que seja perlodo de
SeSSSO logislativa. E é por esta razSo que os
flossos prefeitos e as nossas cSrnaras rnunici-
Pais deparain corn certas dificuldades, oca-

sionando, Inuitas vezes, reperdussOes na vida
econôrnica, financejra e social do municipio.

Assiin e, Sr. Presidente, quo na Lei Corn-
plementar n.9 3, no seu art. 40, § 1., o legis-
lador definiu: "No primeiro periodo, que so
realizarã ate o dia 5 de marco, elegera a
Mesa e constjtuirá as comissOes; no Segundo,
apreciarO as contas do prefeito, acompanha-
das do parecer prévio do Tribunal de Contas
do Estado; e, no terceiro, quo se iniciará na
Oltiina quinzena de setembro, votará o orca-
Inentc) anual ate o dia 30 do novombro."

Diz o § 2. - "No inicio da legislatura, o
prirneiro perIodo cornpreendera inclusive a
reuniOo preparatória, sot) a presidêncja do
juiz do direito da comarca, para posse dos
vereadores e eleicao da Mesa."

Já no seu art. 54, diz aquela lei comple-
mental-, na alinea 5: "Fixar no prirnejro pe-
rioclo do reunjOes da Oltima legislatura, Para
vigorar na seguinte, o subsidjo o a ajuda de
custo do prefeito e dos vereadores, destes 01-
timos quando o mandato for relnunerado, ob-
servados os limites e Os critérios da lei corn-
plernentaj' federal."

C) que significa, Sr. Presidente, quo Os
SUJ)Sj(1jOs e a representacao do prefeito de-
veriarn sec fixados no prirneiro trimestre, no
inicio do inandato do atual prefeito, Para vi-
gorar durante o mandato do prOximo prefei-
to, o quo significa a fixacoo feita quatro anos
antes.

PRECARIEDADE DAS UNIDADES
ESCOLARES
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Em vários bairros e vilas de Belo Hori-
zonte, as escolas estaduais estSo em estado de
calarnidade pñblica. Desde o final da semana
passada, já tinhamos pronto este requerimen-
to de solicitaçao ao Sr. Governador do Esta-
do, Para providenciar a construçSo de novas
unidades escolares, Para atender principal-
mente Squeles bairros que nSo possuem, am-
da, urn estabelecimento de ensino. A nossa
solicitaçSo se estende, tambérn, aos outros hair-
ros cujas unidades escolares estão pratica-
mente em estado de calamidade püblica.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, no's sa-
bernos que o Governador Aureliano Chaves re-
cebeu uma herança de governos anteriores, no
setor da educacao prirnãria, em Belo Horizon-
te, das mais laiientávejs. As escolas se en-
Contram em estado de calamidade püblica. E
(Ic born senso que nos, da oposição, também
levemos em conta a situaçSo do Governo de
Minas, que, nesses poucos meses, evidente-
mente n5o teria condiçOes de dar urna solu-
çSo definitiva Para o problema.

Mas fica aqui o apelo dessas erianças de
Belo Horizonte, Para que o Sr. Governador
dê a atençSo necessária ao setor da educaçSo
prirnária em nossa Capital. Esperainos que
o Governador Aureliano Chaves, que tern pro-
metido SolUcionar Os probleinas (IC Minas Ge-

rais c tern demonstrado seu interesse Para
Coin as coisas que Se referem uos proj
has (las nossas cidades, determine ao Secre
tário cia EducaçSo que tome as providénejas
necessSrias Para que sejam solucionados 

Os
problemas dos grupos escolares de Belo Hori-
zonte. A situaçSo desses grupos pode ser
constatada por qualquer deputado da ARENA
Eles nao tern eondiçöes Para que as criancas
poSSar1 realmente estudar.

Por isso, deixo aqui o nosso apelo ao Sr.
Governador e ao Secretário da Educacao, Para
que possain atender as necessidades da flossa
populac5o, esperando que o atual Governo 

II
lepita o Inesmo erro dos governos anterjores
que Sc omitirarn em relaçSo aos probjemas
serbs que tern afligido a populaçao da nossa
Belo Horizonte.

Matéria Aprovada

Em diseuss5o ñnica, é aprovado o Pro-
jeto (Ic Lei n.9 189, do Sr. Governador do
Estado, que acrescenta parágrafos ao art. 82
da Lei n.9 5.406/69, que contém a Lei Or-
gânica da Policia Civil do Estado de Minas
Gerais.

Comparecime0

JoSo Ferraz -. Fernando Junqueira -
Wilson Tanure - Ldcio de Souza Cruz -
Said Arges - Jánia Manse - Pedro Gustin
- Artur Fagundes - Antonio Dias - Carlos
Eloy - Carlos Lemos - Chnistovam Chiara-
din - Cicero Dumont - Dalton Canabrava -
Delfim Ribeiro	 Dênio Moreira - Domjn-
gos Lanna - Elmo Braz - Emilio Haddad
- Euclides Cintra	 Euripedes Craide
FSbio Notini - Fábio Vasconcellos - Ferraz
Caldas	 Genésio Bernardino	 Gerardo Re-
nault - Gomes Moreira - Haroldo Lopes
Humberto de Almejda - Jesus Trindade

- JoSo Bello	 JoSo Marques - JoSo Na-
varro João Pinto Ribeiro - Jorge Orlan-
do Carone - José Laviola - José Santana
- Kemjl Kumajra - Mendes Barros - Mil-
ton Lima - Milton Salles	 Morvan Acayaha- Narcéljo Mendes	 Neif Jabur - Nilson
Gontijo -_ Nunes Coelho - Pedro Narciso
- Raimundo Albergaria - Ronaldo Canedo
SebastiSo Nascimento	 Sérgio Ferrara

Sérgio Olavo Costa - Sylo Costa - Vicente
Guabiroba.

"Art. 30

§ J O' -- Cada legislatura durará quatroanos, compreendendo cada ano uma sessOo
legislatjva, que é djvjdjda em três pei-iodos,
nos termos do art. 40."
"Art. 54

V fixar, no primeiro periodo de reu-
niOes da ültima SCSSOO legislativa, Para vigo-
rar na legislatura seguinte, o subsidjo e a aju-
da de custo do prefeito e os subsjdios dos ye-
readores, observados, no ñltimo caso, os li-
mites e critérios da Lei Complementar Fe-
(leral."

"Art. 76 - 0 subsidio do prefeito, que
não poderá ser inferior ao major path-5o de
vencimento pago ao funcionário do munici-
pio, no momento de sun fixaçSo, será estabe-
lecido no primejro periodo de reunjSo da
Ultima sessSo legislatjva, Para vigorar na Ic-
gislatura seguinte."

Art. 2.	 Esta lei entra em vigor na
data de sun publicacao.

Art. 3•o - Revogam-se as disposiçoes em
ContrSrio.

113.a REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 30 DE SETEMBRO
DE 1975

PRESIDENCIA DOS SRS. DEPUTADOS	 mnentar n.° 3, de 28 de dezembro de 1972, pas-JOAO FERRAZ E JOSE SANTANA	 sam a ter a seguinte redacSo:

72

Expediente

OFICIO

Do Brigadejro Theobaldo AntOnio Kopp,
Presidente da TELEMIG, informando que está
prevista Para junho de 1978 a instalacOo de
100 terminais automátjcos em cada urna das
cidades de Joaquim Feljcio e Buenópoljs, corn
Iigaçao interurbana através de Curvelo.

Proposiçöe

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 6/75

Modifica o § 1.0 do art. 30, inciso
V do art. 54 e capul do art. 76 da Lei
Complementar n.0 3, de 28 de dezembro
de 1972.

1975.
Sala das ReuniOes, 30 de setembro de

Chris lovam Chiaradja - Domingos Lwmna
Morvan Acagaba	 Vicente Guabiroba

Pedro Gush,1 - José Santana.

Jushificaçao - A atual redaçao dos dis-
positivos que este projeto pretende modificar
yem causando acentuada confusSo no espi-
rito do intérprete, eis que nSo distingue o que
seja sess5o legislativa, Para caracterizar cada
ano de uma legislatura nos trabalhos das Ca-
maras Municjpajs.

Corn efeito, conforme se depreende do
§ 1. do art. 155 da Constituicao Estadual, o
constituinte estabeleccu que o ano de uma le-
gislatura Coflstituj uma sessOo legislativa. As-
sirn é que dispoe o artigo constitucional men-
cionado:

" 1.0 - Enquanto nSo for eleito o novo
presidente, os trabaihos da Câmara serSo di-
nigidos pela Mesa da sess5o legislativa ante-
rmor."

A Assembléja Legislatjva do Estado de	 Os trabaihos legislativos nas CâmarasMinas Gerais decreta:	
Municipais sSo assim estruturados: legislatura
- compreendendo Os quatro anos de manda-

Art. 1. - 0 § 1. do art. 30, inciso V to; sess5o legislativa - compreendendo cadado art. 54 e capul do art. 76 da Lei Comple- ano de uma legislatura.
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A J,ei (oiiipleiiicnIu n 3/75 flat) tratou
du matéria, data canto, de inaneira aclequa-
cia. Assim, como se ye do § 1. do art. 30,
trata apenas de legislatura. Mais adiante, no
art. 54, ao invés de dispor qua os subsidios
do prefeito a dos vereadores deverão ser fi-
xados no prirneiro periodo de reuniOes da
ñltima sessSo legislativa, o citado dispositivo
diz "ãltima legisiatura", o que obviamente está
fora de nexo, pois jamais se poderiam esta-
belecer critérios a oportunidade de fixa(:So
de subsidios, para que venham a vigorar qua-
tro anos clepois. Da mesma forma, o art. 76
também dispôe "ültirna legislatura", quando
deveria ser i'iltiina sessao legislativa, ou seja
üitinio ano cia legislatura anterior àquala em
que o prefeito on vereador ira exercer o cargo.

Em resurno: legisiatura compreende Os
quatro anos (duraçSo do mandato); sessSo le-
gislativa compreende urn ano, sando dividida
em três periodos, conforme o § 1.' do art.
40 cIa Lei Complementar n.9 3/72, em conso-
nância corn o § 1. do art. 155 da Consti-
tuicSo Estadual.

0 projeto (Ic lei complernentar que apre-
sentamos visa a esciarecer a dar a adequa-
cia redacão aos dispositivos. E oportuna a
proposicão e indispensável mesmo, ama vez
que yarn causando perplcxida(la e confusao
entre os prefeitos a vereaclores cia todo o Es-
tado, principalmante agora qua o mandato cia
vereador é sempre remunerado.

Está-se aproximando a ditima sessSo le-
gislativa to ano que yam)', quando as Cãmaras
haverão de fixar os subsidios de prefeito e
vereadores para vigência na legisiatura a mi-
ciar-se em 1977.

Temos racebido inãmeros apelos e pccii-
dos de explicaç5o a respeito, sendo óbvio que
somente através do presente projeto de lei
complementar poder-se-á soiucionar a ques-
tao, qua é importanta, máxirne se considerar-
inos a vigCncia da Lei Complementar Federal
n.9 25/75, que atrit)ui remuneraçSo aos Va-
read ores

Esperarnos 0 (lavido apoio tie nossos ilus-
tees colegas.

Ghx'istoza,n Citiaradia

REQUERIMENTOS

N.° 595, da Sra. Daputada Jãnia Manse,
solicitando seja indicada ao Sr. Governador
do Estado a necessidade de se construiram
ascolas estacluais de 1.1 grau em Belo Hori-
zonte, nos Bairros Jatobá, São Gabriel, Cali-
fOrnia. Bairro das IndOstrias, Barreiro de
Cirna a Vera Cruz;

n.° 596, do Sr. Deputado Kamil Kumaira,
solicitando seja indicada no Sr. Govarnador
do Estado a necessidade de determinar a
CARPE reparos no prédio da Escola Estadual
cia 1.9 grau de Ouro Fino, no MunicIpio de
Coronet Murta, no 'Vale do Jequitinhonha;

n.Q 597, do Sr. Deputado Ferraz Caldas,
solicitando saja enviado ao Sr. Governador
do Estado pecliclo cia informacão a respaito

tins pinvitlenciis uiiiat1us no sentido da axe..
eucao cia Lei Estatlual n. 6.530, cIa 13 de
dezembro de 1974, qua autoriza 0 Podej- Exe
cutivo a dispor sobre proventos de aposcn
tacioria;

n.0 598, do Sr. Deputado Euclides Cintra
solicitando sejam foninulados apelos aos Srs'
Governador do Estado, Secretário de Obras
POblicas a Presidente da CODEURBE, no sea-
ticic) de qua determinem providências para o
reinicio das obras tie construçSo do fóruin de
Passa-Quatro;

n. 599, do Sr. Deputacio Sérgio Olavo
Costa, solicitando aos Srs. Governador do
Estaclo a SecretOrio do Interior a Justica pro-
vidCncias no sentido de qua os funcionánios
cia justica cia 1.' instância sejam também be-
neficiados pela reforina administratjya im-
plantada;

do Sr. Deputado Euclides Cintra, SOlid.
tando um voto tie congratulacOes corn a dire-
ç5o da Caixa EconOrnica Federal pela passa-
gem do centenOrio tie sua instalação em Mi-
nas Gerais;

do Sr. Daputado Mendes Barros, soljcj.
tando sajain enviadas an Aimirante Gérson de
sa Coutinho, Presidente cia Central cia Math-
camentos (CEME), votos de congratulaçoes
pains medidas saneacioras tomadas em favor
cia indOstnia farmacCutica nacional;

tin Sra. Deputada JOnia Manse, solicitan-
tId) voto cia congratulacOcs coin o jornaljsta
Wilson Frade, do Estodo de Minas, por haver
recabido cia municipalidade de Guarapari, no
Espirito Santo, o troféu Guarã de Ouro;

do Sr. Deputado Emilio Haddad, solid-
tando a eonstituiç5o tie urna comissão de cm-
co membros, para representar a Assembléia
nos fastejos do aniversOrio tie arnancipaçSo
polItica a atiministrativa do MunicIpio de ha-
pecerica, no perIotio (li 2 a 4 cia outubro pro-
ximo;

do Sr. Deputado Joan Navarro, solicitan-
to voto cia aplausos ao Sr. DClcio Enter Horta
Sanabio, por ',ua nomaacao para Chefe do 6.0
Distrito Rotioviánio do DNER.

Comunicacoes

Do Sr. Daputatlo Emilio Haddad, parti-
cipando ci falecimento do Sr. Enrico Santos,
ncnrrido nesta Capital;

do Sr. Deputado Ronaldo Canedo, par-
tiCipafl(lO o falecirnanto, no iiltirno cia 26, em
Muniaé, cia Sra. Elvira Rogénio de Castro;

do Sr. Deputado KemP Kumaira, parti-
cipando 0 faiecirnanto cia Sra. Monica Ferrei-
ra, mae do Sr. Maunicio Magalhães, funciona-
rio cia Casa.

Pareceres

Recebaiam parecar favorOvel:

cia CornissSo cia Financas e OrçamentO 0
Projeto n.° 194, em 1.' discussão; os ProJe

A SRA. DEPUTADA JeNIA MARISE -
Sr. Prasidante, Srs. Deputaclos. Pela tarcei-
ra VeZ ocupo esta tribuna para levantar o
problema cIa poluiçao provocada pelas cha-
mines da Mannesmann, suas consequancias e
os males que vern causando a populacao de
Belo Horizonta, pnincipalmente naquales bair-
ros qua são os mais sacrificados pela omis-
são dos nossos governantes.

Desejo daixar bern claro aos Srs. Depu-
tados, ao povo da minha Capital e de Minus
Gerais e a imprensa do Estado e do Pais a pci-
sição que ora assurno na defesa dos altos inte-
resses pñblicos. Tenho marcado o rneu compor-
tarnento politico, ciascie o inicio cia rninha car-
raira, corn a seriadacIa que sempre norteou a
mi.nha consciência nos assuntos de interesse
publico. Tomo a iniciativa de sohicitar urna
coinissSo parlamentar de sindicância para
apui-ar a verificar in loco o que existe, hii
mais tie 20 anos, em nossa cidade, desafian-
tio todos os governos anteriores e, mais do
que isto, comprometendo também os Poderes
Legislativos do Municipio a do Estado, que,
fla verdatie, sam nenhum amparo cias autori-
tiacles, nao tiverain condicOes ate hoje tie as-
surnir peranta o povo uma pOsiçSo cia coragem
n:i dlefesa cia seus legItirnos interesses.

0 caso Mannesmann é tao grave que, des-
de a década de 50, yarn desafiando o governo
brasjleino corn fatos estanrecedores Lembra-
mos os seus desacci-tos e sua omissSo diante
cia saucle cia nosso povo e, mais do que isso,
sua participacao, em 1965, no maior escSntia-
in do marcado paralelo no Brasil, quando fi-
cou descoberto que a Companhja Sidercirgica
Mannesmann tinha obtido 30 milhOes cia dóla-
res de pequanos e médios investidores, oca-
SiSo em qua o Governo Federal houve por barn
flolnaur ulna comissSo geral die inVestigacoes
par apurar as frau(ies aomatjdas na capta-
cSo desses recursos por esta companhja alernã.
Desse inquérito, sabemos nOs, saiu urn exten-
so ralatOrio, tie 467 folhas, que conta toda a
histOria cia empresa alamO no Brasil.

Sr. Presidente, Sis. Deputados A paitii
tin data cia sun funtiaçOo no Brasil, a Compa-
nhia SidlerUrgica Mannesmann tem compro-
metido ate mesmo a integridade moral e adrni-
nistrativa do governo alemOo, pois, como nOs
sabemos, naquele progressista pals europeu,
qua e a Alernanha, as leis antipolujdoras são
aumpritias integralmente pelas indiistrjas e
fObricas. Mas, aqui, no Brasil, esta companhia
sidarOrgica tern cometido atos graves, senão
vejamos: apOs confirmados os fatos atrayés
cia CornissOo Geral de Investigaçöes, ficou pa-
tente ainda sua irregularidade no compro-
ifletjrnento desta companhia corn o Governo

brasileiro, quando, cm 1950, solicitou ao sau-
cioso Presidente Getülio Vargas fundar no Bra-
sil uma companhja sider.jrgica corn conces-
sOes especjajs para a doncretizaçao da mcdi-
da. Tudo foi aceito pelo Governo brasileiro,
e foi formada a nova empresa, C.S.M., cujo
capital de 400 milhOes cia cruzejros antigos
(levanla ser subscnito cia saguinte manejra:
210 rniihoes (51%) pela Mannesmann aiemã
atraves cia Mannex do Brasil, por cia contro-
lucia, a 190 milhOes através dos bancos oficiajs
do Govec-no de Minas. Os 190 milliOes foramafetivarnente pagos pelos bancos mineiros;
mas, dos 210 milhOes que deverjarn ser cia-sembolsados pela C.S.M., Oquela época, teve
qua sen einprestacia palo prOpnio Banco do
Brasil a importOncia de 135 milhöes de cru-
Zairos, corn a garantia da caucOo qua a Mannex(10 Brasil dleyenja subscrever. Os outros 75
rniihOes pam completar Os 210 milhOes forammnanipulados pala companhia, atnibuindo este
valor ao projeto industrial e a outros "arran-
jos", ficando assirn a C.S.M. dona cia uma
ampresa corn o capital cIa 400 milhOes de cru-
zejros sam desembolsar uni centavo saquer,
pagando dapois o ernprCstjrno do Banco do
Brasil con) os lucros cnnseguitios clentro do
IrOprio Pals.

Essas considleracoes, Sr. Presjdente Srs.Deputatios silo para mostrar que o Governo
hrasjlcii-o a o Governo de Minas, atrayés doshancos oficjais foram-

 so, na verdada, os
maim-es incentjvadores da impiantacao desta
companhja no Brasil. Mas 

ci favorecimento
Coflcedjdo a esta empresa alemã não foi re-
tnibujdo por cia fla medicla do respejto e docuniprjmento das leis magnas deste Pals. 0
escOntialo do marcado paralelo em 1965 e o
crime da poluição qua ala yarn provocando
em nossa cidada bern damofistram a insafisa-
tez tie seus diretores para corn a cidade qua
Os acolheu tie bm-acos abertos.

Pm- vOnias vezes, ainda na COmara Mu-
nicipal tie Belo Horizonte, levamos o nosso
apelo para qua a C.S.M. providenciasse a co-
locaçao dos filtros a fim de iInpedir a emana-
cOo cia sua fumaca colonicia, qua vern afetan-
do nOn so a saOde, como os utensjlios domes-
ticos de quern reside naquela regiao, bastan-
do observar-se a area atingida. Naquela Cpo-
ca, juntamos o nosso apelo ao clamor popu-
lar, através do VigOrio tia Paróquia do Bairro
das Indlcistrias, Padre Paulo Lopes de Fania,
qua reivindlicava das autonidadas as medidas
rnais anérgicas para pôr fim 0 poluição da
Mannesmann.

Três anos se passaram, as prornessas fo-
ram acalentadas por parte cia diretonia, mas
a fumaça continua, impunemente, agora atm-
gindo ate mesmo parte cia Cidade Jarclim,
onde, am vOrias residências, como JO foi corn-
provado, o Oxiclo cia ferro jO se estO impreg-
nando nas parades a tern afetado, peia absor-
cOo, os pulmOes de cniancas e adultos, desa-
iando os Governos Estadual a Municipal.
E a empresa continua a clar mais este goipe
tie traiçOo no povo de nossa Belo Horizonte.

0 qua defendemos, Srs. Deputados, e a
saOda das cnianças, das pessoas que ali re-
sidern e principalmente dos propnios opera-
rios da companhia. 0 qua defendernos a, so-
bretudo o cumprimento das leis deste Pais.
Existe uma lei municipal da Prefeitura de

tos n.0s 71 e 106, em 2.0 discussão; os Pro-
jetos n.°s 150, 165 a 170, em 3.1 discussão, e
o Projeto n.° 142, em discussSo Onica;

da Mesa cia Assarnbléja, o Requerimanto
n.° 544.

Oradores

PROTESTO CONTRA A POLUICAO DA
MANNESMANN
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Belo Horizonte, mas nenhurn prefeito, ate
agora, infelizrnente, teve a coragern dc faze-
-]a cumprir.

Estou realizando urn completo levanta-
mento sobre o problema da poluiçao da
Mannesmann, suas co.nseqüências, seus males
e os prejuizos quc vem causando ao povo de
Belo Horizonte. Como autora da iniciativa,
que contou corn o apoio regimental de meus
nobres pares, principalmente da bancada do
Movjmento Dernocrátjco Brasileiro, e 0 defe-
rimento da Presidêncja desta Casa, estou certa
de que esta cornissão, que estará incorporada
tarnbém pela comissão que vem examinanclo
o problema da poluição em todo o Estado, ira
constatar, a olhos vistos, o estado de cala-
midade piiblica em que se encontra a nossa
cidade, constituindo urn verdadejro crime
contra os mais elernentares principios da san-
de (10 nosso povo.

Esta é mais uma manifestacSo que faze-
mos da tribuna desta Casa as autoridades do
MunicIpio e do Estado, particularrrjentc ao
Sr. Prefeito de Belo Horizonte, que continua
omisso perante essas irregularjclacles que afe-
tarn a populaçao.

MELHORES SALABIOS PARA 0
FUNCIONALISMO

o SR. DEPUTADO FERRAZ CALDAS -
Sr. Presidente, Srs. Deputados. A 20 de se-
tembro do corrente ano de 1975, o nobre Ii-
der de rninha bancada vinha a esta tribuna
reclarnar do tratamento que tern sido dado ao
Poder Judiciárjo do Estado. Mostrava o nobre
Deputado Emilio Haddad apelo recebjdo de
urn cscrivSo criminal de cornarca do interior,
duos atuais vencimentos são dc Cr$ 641,00.
Apontava também a situacijo dos oficiajs de
justiça, que percehem atualmente Cr$ 487,00.
Quero parabenjzar rneu nobre 'icier pela

feliz iniciativa. 0 ilustre par crjtjca a ale-
gacSo oficiosa de que nSo se sabe Se o pes-
soal admjnjstratjvo da 1.4 instâncja pertence
ao quaclro do Poder Executivo on ao quadro
do Poder Judjcjárjo

Já Se tornam notórias em nossas Minas
Gerais as clesculpas de ordem burocrátjca Para
atrasos de pagarnentos e protelacSo de atitu-
des semeihantes a reclamada pelo Deputado
Emilio Haddad. Nossos funcionárjos tern visto
freqfientemente seus aumentos e, is vezes, ate
fliesiflo Os parcos vencimentos que percebern
enredados em processos sernelhantes ao fa-
moso de Kafka, processos mistcrjosos por
culpas desconhecjdas on inexistentes, pro-
cessos interminãvejs, cujo fim é a morte do
crédito, da dignidade e quem sabe mais do
quê...

E rotina recebermos apelos de funcioná-
rios do Estado corn pagamentos atrasados ha
vãrios meses, geralmente de funcionárjos de
baixos nIveis de vencimentos. A situação co-
mega a ficar alarmante e, quase diria eu, es-
candalosa. Enquanto papéis repousam nas
mesas dos gabinetes, outras mesas vêem mm-
guar ate mesmo os alimentos que all se dc-
positam.
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E de se larnentar que, quando o Presidente da Repüblica declara em seu discurso aos
prefeitos dos municIpios pernambucanos que
"é preciso dar aos pobres condicoes Para 

quedes desfrutem uma vida melhor", o Execi
-o do Estado de Minas Gerais dê péssimosexemplos aos demais empregadore, manten
do grande nümero dc seus servidores corn0
é o caso dos escrivãcs do crime, ofjciais de
jUstiça, serventes cscolares, entre outros, corn
remuneracao que avilta o trabaiho e a digni
dade desses mesmos servidores. 0 exemplo
(leve começar de casa, Srs. Dcputados Se
o Governo 1evolucjonárjo dá, em seus pro-
nunciarncntos, tanta ênfasc ao bem-estar so-
cial do povo, é de born alvitre que o Govern0
do Estado comecc por culdar de urn salárj0
digno e humano Para os membros de scu fun-cionaljsmo.

EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS DA
JUSTIçA DA 1." INSTANCIA

O SR. DEPUTADO SERGIO OLAVO Cos-.
TA - Sr. Presidentc e Srs. Deputados. Pelo
assunto de que iremos tratar, não traremos
nenhunia novidade. Tratamos, mais urna vez,
do empregaclo do Estado, ou seja, o funcjo
nãrio mal remunerado, o funcionái-jo injus..tiçado.

1-la dias, citainos, nestc parlamento, a
condicão lastimávcl, a condicão lamcntável,
a condicão precãria de quase 25 mil funcio
nários deste Estado de Minas Gerais, que nao
percebern sequer o rninimo ou, explicjtando
o salãrio lninjmo.

Portanto, o patrão que nSo paga sequer
o salárjo rninimo deve reccber, corn toda jus-
tiça, o rótulo, o titulo, o epIteto de relapso e
mau pagaclor. 0 Poder Executivo, neste Es-
tado, é relapso e mau pagador. Trago, por-
tanto, Sr. Presidente, mais uma vez, a esta
tribuna, o problema dos funcionãrjos deste
elllpobrecjdo Estado, empobi-ecjdo Estado dc
espirjto e de conteüdo, o problema que abran-
ge urn grupo desscs funcionãrjos. Dirijo-me,
corn todo respeito, a S. Exa., o Sr. Govcrna-
dor do Estado, no sentido de que os funcio-
nários da justica da 1.' instCncia sejarn tarn-
ben bcnefidla(los pela reforma administratl-
Va, incluindo-os no Quadro Permanente.

ELETRIFJCAcAO DA ZONA DA MATA

o SR. DEPUTADO GENESIO BERNARDI-
NO - Sr. Presidcnte, Srs. Deputados. Em 11
(IC junho dc 1975, através dc abaixo-assina-
do, representantes crcdencjados dos MunicI-
pios dc Manhumirim, Manhuaçu, Presidente
Soares, Simonésia, Abre Campo, Matipó, Ca-
putira c Santa Margarida manifestaram, fun-
damentadamente, ao Exmo. Sr. Governador
do Estado, Dr. Aurcliano Chaves, rcivindica-
cSo no sentido da urgente ncccssidade dc se
resolver o problema energCtico daqueles mu-
nicipios da Zona da Mata.

O documento cm aprcço, firmado por pre-
feitos, presidentes das cãmaras municipals,

Ao ensejo da citada visita ao Sr. Govcr,nador, foi csclareciclo que:

a) Caputira não dispoe de energjaelétrica;

b) Abre Campo sofre enormc precarie-
(lade nesse indispensAvel serviço de utilida-de pãblica;

c) Matipó, Santa Margarida e Realeza
são MunicIpios insuficientenjente scrvidos
pela Cia. Forca c Luz de São João do Matipo,
a qual, por cstar conscjente da impossjbjji
(lade dc atender a dcrnanda atual da area, não
nferecerã dificuldade a sua encampacao pcla
CEMIG;

d) Manhuaçu, Manhumirirn, Prcsidente
Soares e Santana do Manhuaçu sao, da mesma
forma, insuficientemente servidos pela Cia.
Leste-Mineira dc Eletricidade, razão pela qual
as induistrjas locais, como em Manhumirim
onde são em nãmcro dc 40, embora dc pequc-
no Porte, promovem geraçjjo própria, o que
encarece o custo da producso;
e) e, finalmente, Simonesja tambérn Ca-

cede de solucão adequada ao problerna urna
vez que é dc alto custo a geração dc cietrjcj_dade, que o Munic
proprios	 ipj0 empreendeu por mejos

Sob a pressSo de urn regime tao rudirnen
tar de producao regional de eletricidade tor-naranse muito restrjtas as ifliciatjvas 

em-p
resarjais na regiSo, mujto ernbora cia scja
atcndida pelas rodovjas BR-116 c BR-262, quedSo vazjjo A sua consjderável producao agro-
Pecuãrja COflstitujda princjpalmeflte dc Cfeicuitura e latjcjnjos	 a-
Quanclo os representantes do Povo c dasclasses produtoras da rcgiao foram apelar aoSr. Governador do Estado, des alinientavarna justa esperanca (IC que o Dr. Aureijano Cha-yes, sendo urn téc.njco e professor de alto re.nome justarnente no setor da elctrjcjdade co-nhece1or dos problemas regioflaj5 e homernpublico de grande Viso no que tange aos 

pro-blemas do desenvolvimento dispensaria aoprol)lema a atencao que dc rnerecja agora,nlajs ainda, em face da situaçao nova da 
Ca-feicultura mineira na Zona da Mata, Para a

qual o Governo Federal está voltando suas
Vistas, após a geada quc atingiu
Parana.	 os cafczajs do

Todavia, Os meses estäo passando e nc-
nhuma provjdêncja concreta do Chefe do Po-(ter Executivo chegou ao conhecirnento dasautorjdadcs e cntidades interessadas que cornse haviarn entrevistado

Agora, a situacao nova da cafeicultura,que tantas esperancas cstá infundindo no povodos citados munlclpjos situa mais uma face-
ta do probicrna, que 1150pode ser desprezada:Os melhores prccos do café estjmuiam a inicja-tiva prjvada a flOyos iflvestimcntos, e a acre-c
adaçao do 1CM, em decorrêncja disso, serãmajor na rcgião.

Desta forma, o Deputado quc ora se di-rige a csta nobre Casa sentjuse no dever de
rctornar ao assunto e rcformular o mesmo
apelo id dirigido ao Sr. Governador Aurelja
no Chaves, Para reclamar de S. Exa. uma so-11195o urgente Para o probiema da eletrificacaona Zona da Mata, onde a rede da CEMIG so
estã presente porque atravessa alguns dos mu-
nicIpios citados, corn os seus fios dc alta
tensão, Para scrvjr a outros municjpjos e ate
mesmo ao Estado do Espirito Santo.

Em face de tudo isso, rciteramos aqui areivindj
cacao básjca do povo do Leste de

Minas, que também aspira e faz jus ao bern-
-cstar, ao Progresso e ao desenyolvimento al-Cancados por outras rcgjoes atcncljdas efcti-
vamcnte pelas rcdes
CEMIG.	 de distrihumcão da

"Exmo. Sr

Dr. Aureliano Chaves

DD. Governador do Estado de Minas Gerais
Palácjo da Libcrdade

Belo Horizonte --- MG

Os signatarj05 do presente rcpresentantes dos Municipio5 de Manhumirirn Manhua
cu, Prcsjdeute Soares, Simonésja Abre 

Cam-p0, Matipó, Caputira e Santa Margarj -todos Situados na rcgiao da Zona da Mata co-
nhecjda como Leste de Minas - vêm a prc-
senca de V. Exa. Soljcjtar a interferCnciado Govern0

 do Estado no sentjdo de .solucjonai- cm (lefi.njtjv0 o problema de energia elé-trjc d
os Municipios cita(los, pelas razöes quese scgueln

president dos sindicatos rurajs, empresários c cntidadcs, foi entreguc ao Chcfe doPodcr Exccutjyo Estadual, em audiência, du-
rante a qual S. Exa. prornetcu interferjr dc-
cididamente junto a CEMIG, Para que csta em-
prcsa mista prornova as necessárjas medidastécnjcas e juridjcas a fim de atender a aspi-
racão do povo do Lestc minciro, cujo desen-
volvjmcnto está cerceado por uma incxpijcá
vel c antiga deficiêncja de cletrificacao querna area rural, quer mesmo nas areas urbanas
das cidades rncncionadas, a ponto de não
cxistirem condicOes mInimas Para qualquer
inicjatjva de mCdjo porte.

I - - A REGIAO

A rcgião cm apreço foj a quc mais erra-dicou café em flOSSO Estado, corn aproxjmadamente 80% da area erradicada divcrsifjcadaCm pastagens destinadas a PecuAria leitcjra,
atividade na época rnais adequad técnjca e
economicamente em virtude de sua topogra-
(Ia bastante acidentada Atualmcntc, corn o
Plano IBC-GERCA dc renovaçao da cultura
cafeeira, o plantio de café finanejado corres-ponde a 50% do total da Zona da Mata, corn
ccrca de 15 milhSes de coyas plantadas
Sofrendo a infiuêncja das rodoyjas BR-

116 (Rio - Bahia) c BR-262 (Belo HorizonteVitOria), cujo entroncamento se faz no Mu-
nidipio dc Manhuaçu, a região formada pelos
Municipios	 suprarnencionados	 expei-jmenLi urn surto consjdcrável de desenvolvirnento,
que se faz lentamente pela falta de cncrgja
elétrica, fator primãrio e indispensável a qual-
quer iniciativa empresarial Ha que se real-
car o fato iflexplicavcl desta microrregmão ter
ficado jlhada no sistema de eletrificacao da
CEMIG, cujas rcdes cortam-na em vãrjos Pon-
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tos Para atender aos diversos municipios que
se situam na sua periferia.

II	 DOS MUNICIPIOS

Mire Campo	 Corno soluçSo particular
e provisória, o próprio rnunicipio vern aten-
dendo, em condicöes precárias, a sua cleman-
da. A populaçSo, em vista de seus vizinhos,
é ate favoravelmente atenclida; contudo, nao
existern condicOes mInimas Para qualqucr mi-
ciativa de médio Porte, visto que já existe de-
ficiência de energia, e a Prefeitura estuda a
instalaçao de outras pequenas maqumnas Para
suprir suas necessidacles urbanas atuams.

Caputira	 NSo dispOe de energia hidre-
létrica.

Matipó, Santa Margarida e Realeza - Ser-
viclos pela Cia. Força e Luz de Sao Joao de
Matipó, que possui urna capacidade de gera.
cSo Para 500 kVA aproximadarnente. Sornen-
te no Distrito de Realeza (entroncarnento da
BR-116 corn a BR-262), existern, instalados por
particulares, mais de 600 kVA, gerados por
motores a petróleo, que atenclem a deinanda
(las empresas instaladas naquele importante
centro geográfico. Nas sedes dos Municipios
(le Santa Margarida e Matipó e praticarnente
nula a existência de energia. Para urna ideia
concreta da situaçSo, os apareihos eletrodo-
mésticos so funcionam coin de trans-
formadores e somente em determinados horá-
rios. A concessionOrja de energia elétrica,
consciente de sua irnpossibilida(le em atender
a (lernanda atual da area, nSo oporO qualquer
resistência on exigência descabida i encarn-
pacSo atual ila area pela CEMIG.

Manhuaçu, Manhumirirn, Presidente Soa-
res e Santana do Manhuacu --- Serviclos pela
Cia. Leste-Minejra de Eletricidade, consti-
tuem Os municIpios rnais apreensivos quanto
ao futuro energético. Isso pocque vOrios go-
vernos Sc passaram e conta mais de dez anos
a luta desses municipios, principalmente de
Manhumirjm, pela introduçao da CEMIG na
regiSo. Constituj area em que a introduçao
de indOstrias fez-se nas condiçOes mais ad-
versas possIveis; contudo, vemos, coin
 que a situaç5o das indOstrias existentes

constitui fator de desestImulo a introducSo de
novas empresas na area. SSo de tal sorte Os
prejuizos havidos pelas empresas, por falta
dc energia elétrica, que somente a existencia
de urn grande potencial intrInseco justifica
seus proprietOrios rnanterern a situaçSo, pro-
movendo soluçoes próprias e, na maioria dos
casos, complementacSo energética por moto-
res a base de petróleo. Manhuinirirn possui
atualniente cerca de 40 pequenas indOstrias,
sendo (luas de Porte inédio, que operam na
faixa (IC exportaçSo. Manhuacu possui oito
indOstrias, sendo que somente a do grupo
SPAM possui urna capacidade de geraçSo pro-
pria de aproximadarnente 1.000 kVA, corn
motores a base de petrOleo.

Sirnonésia Cansado de esperar urna
soluçao conjunta e definitiva, este municipio
procurou, por rneios próprios e particularmen-
te, urna soluçSo Para o scu problerna. Cons-
titni tal soluçéo medida imediatista e cara,

sem condicOes de atender a eletrificaçso rural
ou mesmo as perspectivas futuras Para a Sede
(li) flIUfliCIplO

Ill - -- ConclusSo

Procuramos, em rapidas palavras, dar
mliii visSo do status energético que vivemos e
ficam as perguntas: quando será possivel a
eletrificaçSo rural, corn substituicao de milba..
res de motores a óleo diesel e gasolina atual-
inente em uso nas fazendas? Quando podere-
inos promover a vinda de grandes induistrjas
Para a região, a fim de aproveitar in lOCO osseus produtos prirnários e principairnente a sua
privilegiada situaçSo geográfica? Quando vere-
mos ulna diminuicao do êxodo rural, motjvada
pela melhoria (las condiçoes de vicla nas fa-
zendas? Quando teremos certeza de que es-
tarnos fazendo 0 mOximo Para a economja de
(tiVisas, se consumirnos, em larga escala, Para
iluininacio e força, o petróleo?

(;r'anths lutas se travaram em favor desse
objetivo mawr. Trabalhos na Area federal,
através (Ic pronunciarnentos e publicacOes, vi-
sitas dc comissöes aos Governos Federal e
Estadual coin rnesmas reivindicacoes,
nurna luta em que o brio do povo e
dos politicos da regiSo é sempre posto
a prova. Chegamos a ter a quase certe-
za de unia soluçOo dunante o Governo do
ilustre Dr. Rondon Pacheco, que colocara,
corno uma de suas metas Para a regiSo, a so-
lucSo do angustiante problema, mas que, cer-
tamente, por fatores alheios a sua vontade,
nao concretjzou seu (lesejo.

Urn fato novo passou a constituir uma
alnetuna Para soluçSo rápida (Ic parte do pro-
blerna. Temos conhecirnento de que a CEMIG
construiré urna estaçSo rebaixadora dentro
(Ia mierorregiSo, Para atender a uina estaçSo
de recaique do mineroduto que atravessa os
Muoicipios de Abrc Campo, Santa Margarida,
Matipó e Manhuaçu. A construcäo desta esta-
çSo rebaixadora, se fosse levada em conta a
eletrificacSo dos municipios citados, enten-
demos, seria urn grande passo Para a soluçao
do nosso problerna energético.

Hoje vimos a V. Exa. coin e
ânirno reafirrnados, pois a sua vida pablica,
marcada. pun urn profundo conheciinento dos
problernas bésicos de nosso Estado, nos impoe
tat condiçSo espiritual. Temos certeza de que
V. Exa. sabera conduzir esta nossa reivindi-
caçSo, dando-ihe a dirncnsSo exata, e que, sob
a sua orienta4;5o e liderança, integraremos de-
finitivamente o processo (Ic desenvolvimento
ilo Estado (Ic Minas Genius.

Assinaturas de prefeitos, presidentes de câ-
inaras, presidentes dos sindicatos rurais. em-
presários e outras entidades representativas
dos municipios citados.

Em 11 (Ic junho de 1975."

Sr. Presidente e Srs. Deputados, ha maiS
(Ic 25 anos, o povo do Leste de Minas vem ba
tendo as portas (10 Palácio da Liberdade. Des-
de 1950, aquela regiSo é deficitária em ener-
gia elétnica. Todas as vezes que transpofliOS
os umbrais do Palácio da Liberdade, o Go

verno nos faz promessas convincentes, objeti
vas, de que o processo sera estudaclo e de qw
a eletrificaçao do Leste de Minas será un
problerna da mais aita importâncja na sua pro
gramaçao. Os Governos passam e o povo fica,
o Governador Rondon Pacheco fez urn pro
nunciamento dos mais infiarnados, dizendc
que nSo deixaria o Palacjo da Liberdade scm
que 0 MunicIpjo (Ic Manhurnjnim recebesse
energia elétrica da CEMIG, uma vez que essa
companhia passa por cirna daquele rnunicipio,
servinclo a outras regiOes e ao próprjo Estado
(10 Espirito Santo. 0 Governador Rondon Pa-
checo passou, o povo ficou sonhando e, quan-
(10 acoi-dou, sentiu-se ludibnjado.

Agora, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
uma cornissSo daquela regiSo, cornposta de
mais (Ic 100 pessoas das classes mais repre-
sentativas, do mais alto nivel, compareceu ao
PalOejo (Ia Liberdade E o Governador, entre
arroubos de retOrica e entusiasmo, que consti-
tueiii a sua caracteristica, prometeu a esta co-
missão, prometeu a esta representacao que o
problerna serja estudado corn afinco e que
dc tambérn nüo deixanja o PaiOcjo (Ia Liber-
(lade scm que a CEMIG chegasse a servir aque-
Ia faixa do Leste-Mineiro que sempre consti-tuju a grandeza (10 flosSo Estado.
Esperamos que as nossas esperancas ou Os

flossos sonhos sejam transforrnados em rca-lidade. Espei-arnos que este Governo não Seja
apenas mais urn Govei-no dc promessas vOs.
Nos estamos cansados de prornessas e de ho-
fllens-pnoinessas fla regiSo.

Estendernos as nossas mSos ao Sr. Go-
vernador (10 Estado, nurn voto die confuanca,
mas que esta co.nfianca nSo seja janiais tral-
(Ia. 0 povo di Zona dii Mata, principairnente
de Manhumjrjm e Presjdente Soares, está can-sado (IC esperar, esta cansado de promessas
n50-curnpru(ias, estã. cansado (Ic audjéncias e
recepcoes no Pajacjo cia Liberdade, está can-
sado de discul-sos bonitos Aciina de tudo,
esté cansado (Ic sen esbuihado eni sells direj-
tos, cansado (Ic sen roubado rias sums eCOnO-
mias por uma ernpresa, a Companhia Lcste-\jj-
neira (Ic Eletriciclacie, que flSo dumpre Os seuscompromjssos e ainda se vanglorja e zomba
die todos, Sdlfl o rnenol- respeifo human0, dizendo ten homem forte na sua dinccSo capaz
(Ic influenciar quaiquer Govenno e satisfazer asua ganancia mnsadjOvel

Sr. Governadon do Estado, Dr. Aurelua-
no Chaves, on V. Exa. curnpre conosdo a pa-
lavra empenhada, desapropniando corn urgên-
cia, a Cornpanhja LesteMjneira de Eletricj(la..
(Ic, ou nos passarernos a acredjtar que forças
ocultas cornandain os bastidores e que V. Exa.SC curvou a aiguem todo-pod 	possujd0j-(Ic argumentos inconfessOvejs

	

Perinitarne, or. Govennador, dizer a V.	 n 550, do Sr. Deputa(Io Emilio Ha(Idad,Exa., (lesta tnibuna do povo, que aqueua região	 solieitano ao Sr. Governadon (10 Esta(Io in-e mineira, que aquele povo e rninej
to, pertencem ao Est	 ro, portan- dican a dmnecao (Jo Banco de Credito Real (Ic

ado de Minas Gerais e Minas Gerais S. A. a necessidade (Ic se faze-
D50 p0(1cm permanecer esqueci(Ios e abando- rem estudos Para a instalaçao (Ic uma agen-
na(los. Aquela regiSo faz parte integrane da cia em Ferros;
conornia mineira e se levanta Para claman
3c	 n.5 557. do Sn. Deputa(Io Sergio Olavo

Costa, solicitando aos Sns. Governador do Es-
Lado e Secretárjo de Obras Pübljcas sejam efe-
Lua(Ios estudos Para o asfaltamento da estra-
la que liga Juiz de Fora a Rio Preto;

Aquela negiSo possui hornens da mais alta
qualificaçao que dignificarn a cultura de Mi-
nas e que trabaiharn coin 	maiones sacnifI-

cioS Para a reconstrucao deste Pals. São ho-
rnens que, scm ajuda e abandonados pelo Go-
verno, estão abrindo os carninhos Para a
grande cruzada do desenvolvjmcnto e do pro-gresso. Estes homens não podern viver de
proniessas Estes homens nSo podern viver de
palavras Precisarn de vendades, detei-rnjnjs
iim e decisão. Seja decidido, Sr. Governador,
desaproprjando a Cia. Leste-Mjnejra (Ic Ele-tnjcjclade

Matéi-ja Aprovada

REQUERIMENTOS

Do Sr. Deputado Emilio Haddad, solici-
tando a constituicao de urna comissão Para
nepresentan a Assembléja nos festcjos dc co-lnemoraçao (Ic ma's urn anivcrsãnio de cman-
cipacão poijtjca e adminjstratjva do Munief-
pio die Itapecerjca, (Ic 2 a 4 de outubro pro-
ximo;

do Sr. Dcputado Mcndes Barros, solici-
tando seja enviado ao Sr. Almirante Gerson
Sri Coutinho, Pnesjdente cia Central (Ic Mcdi-
calnentos (CEME), voto de congratuuaçocs
pclas fliedidas saneadoras tomadas em favor
(Ia indristnja farinacêutica nacional;

da Sra. Deputada Junja Manse, solicjtando voto (Ic congratulaç6e5 coin jornalistaWilson Frade, do Estado de Minas, por haverrecebiclo do Municfpjo de Guarapari, no Es-
pinto Santo, o troféu GuanO de Ouro;

(Jo Sr. Deputado Eudli(ies Cintra, solici-
tan(io voto de congratulaçoes corn a (Iirccrio
(Ia Caixa Econôrnjca Federal, pela passagemdo centenrii-jo (IC sua instalaçOo em Minis Ge-ra(s;

n. 478, (Ia Sra. Deputa(ia JOnia Manse,
solidjtan(Io ao Sr. Govennadon do Estado in-
formacoes sobre as provjdêncjas que estão
senclo adotadas Para contei- a polUicOo na Ci-
dade Industrial;

n. 528, (10 Sr. Deputado Nilson Gontijo,
solicitandlo ao Sr. Secretrirjo da EducacOo in-
foninacoes a respeito da veracjda(Ie da cobnan-ci dc aluguel, por parte do Govcrno do Esta-
do, (Ia Pnefejtijra de Condislrin(Ija, rclativo ao
pné(ljo onde funciona o Colegio Normal Ma-
noel Costa;

n. 533, (10 Sr. Deputa(lo Chnjstovarn Chia-
radia, solicitando a transcricao, nos anais, daeorjferênj.1 (10 Sr. MOno Pacjnj no IV Ciclo
die Estudos sobne Segurança Nacional, em Bra-
silia;
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relomadas	 A agricultura el 0 principal 5l1flnrf
corn a brevidaule quc se requer.	 n5miNo co.ncernente S cletricidatie o entraycderiva (10 fato de que o seu 

fornecjmento estáI cargo de uma concessjonSrja quc 115

n	 scrviços Se-
0 ternCondjcoes Para atualjzar Os SeUsgund0 as eccssjdades o que é reconhecjdopcia própria empresa A CEMIG estS prescfl

te em quase toda a Zona da Mata e 
já estenlIeu 0 seu sisteiiia a

nhos S	 todos os municipios Vjzj-
Nao avancou aincla

rnirijn c
ate ManJivaj

scrra do CapamaS
Santana do Manhuacu, ManhuPrcsidente Soares, porque ha a bar-rejra coflstjtujda pela concessjoflSrja do scm-

viço de eletrjcjdade nesses rnunicipjos 
Enquanto 1150 se encontrar uma formula 

viSyeltie cncarnpaçao Para o que se admite 
inclu-sive a hipOtcse de colaboraç.ao da ELETROB

RAS, Os quatro municipios esfarSo quase asfixiados, porque é impossivel nSo so a ampjiarSo da rede de eletricidade, como tambem a
obtençSo de forca Para qualquer ernpreendi

Os 	 -paises (Iesenvolvj1-fo5scnvoi%imcnto	 ou em de-
preciso Contud0 e principaumeflf ésubstituir
ainda primit	 os métodos e processosivos e rudirnentares por técnicasrnodcmnas no cuitivo da terra, assjm corno 

pro-mover e incentjvar a
ln

	f-1 	de nOcleos de
-Ihes,
POvoaento nas regiSes desabjtadas dando

pelo menos as condjcSes mjnjmas desohrevjvCncja

0 Cxodo (hl populacao rural Para as gran-des cidatics é o principal respons5\el peiossérios prejijizos 5 agricultura e, consequetniente S economja brasileira Terras fértejs
são abandonadas, notadamente pelos jque, scm estImuios,	 ovens,partern em busca de novasperspcctjv 5 de urn futuro promjssor. Porisso a zona rural sofre urn esvazjamento do
elcmento vital na sisternStica de Sen dcsenyolvimento, ficando reduzjda a urna 

populaVão(iirninuta, cornposta de veihos e 
muiheres,corn recursos fisico5 limitados

n.9 558, do Sr. Deputado Ferraz Caidas,
osolicjtando ao Sr. Governador do Estado 

asfaltarntnto da rodovja que liga Campos Ge-
rais a Alfenas;
n.0 560, do Sr. Deputado Dênio Morejra,

soiicjtando ao Sr. Governador determjnar o
reinicio das obras da estrada que liga a
BR-116 a cidade de Acesita, passando sobre
o rio Doce no Revez do Belem;

11.0 561, do mesmo parlamentar, soticjtan-
(10 aos Srs. Ministros dos Transportes e Di-
retor-Geral do DNER seja colocado em piano
prioritárjo o trecho da BR-274 cornpreendjdo
entie Caratinga e Ipanema, já constante do
Piano Rodovjárjo Federal;
n.0 570, do Sr. Deputado João Navarro,

solicitando ao Sr. Ministro dos Transportes
seja feita uma ligacão ferroviãrja entre Itutin-
ga e Barbacena, em extensão ao piano (leno-
minado Ferrovia do Aço, atualmente em exe-
dução;

n.9 571, do Sr. Deputado Christovarn Chin-
radia, solicitando aos Srs. Presidente e Dire-
tor do Banco do Brasil a instalacão de uma
agência deste estabelecirnento em Carnbui.

PROJETOS

N.0 132, do Sr. Deputado Amilcar Pado-
vani, que declara de utilidade pñblica o Cen-
tro Espirita Carninheiros da Verdade, con
sede em Juiz de Fora, em 1.0 discussSo
n. 133, (ex-Projeto n.9 1.208/74, desar-

quivado) do Sr. Deputado Arnilcar Padovani,
que declara de utilidade pñblica a Sociedade
PróMelhoramentos do Bairro Vila Olavo Cos-
ta, corn sede em Juiz de Fora, em 1.4 discussao;

•0 
203, da Sra. Deputada Jñnia Manse,

que deciara de utiiidade ptThiica o Conseiho
Particular da Socjedade SAO Vicente de Paulo,
corn sede em Vespasiaflo, em 2.' discussão;

205, do Sr. Deputado Morvan Acaya-
ha. que declara de utilidade páblica a Banda
Marejal do Colégjo Coracão de Jesus, de Var-
ginha, em 2.0 discussão;

n.0 153, do Sr. Deputa(lo Mendes Barros,
que declara de utilidade pñblica o Clube de
Macs Nossa Senhora Aparecida, corn sede em
Governador Valadares, em 2.0 discussao;
n.0 168, (ex-Projeto n.9 1.294/74, desar-

quivado) do Sr. Deputado Lücio de Souza
Cruz, que declara de utilidade pñblica 0 Ope-
rárjo Esporte Clube, de São Gonçalo do Rio
Abaixo, em 2. discussSo;
n.0 198, do Sr. Deputado Euripedes Crai-

de, que deciara de utilidacle pibljca o Hospi-
tal São JoSo Henrique, de Conceiçao das Ala-
goas, em 2.0 discussão.

A Mesa nomeia, a requerjmen0 do Sr.
l)eputado Morvan Acayaba, comissão Para re-
presentar a Assembléja nas solenidades come
morativas do aniversário de emancipacao
utica do MunicIpjo de Varginha, nos dias 6,
7 e 8 de outubro próximo, constituida dos
seguintes Srs. Deputados: Norvan Acayaba
Gerardo Renault, Christovam Chiaradia, Nil-
son Gontijo e Ferraz Caldas;

a Mesa .nomeia, Para emitir parecer sobre
veto total oposto a Proposicao de Lei n.9 7.203,ex-Projeto n. 84, do Sr. Deputado João Pinto
Bibeiro, comissão composta dos seguintes Srs.
Deputados: efetivos - Humberto de Aimeida,José Santana, Cyro Macid, João Pinto Ribej-
ro e Sérgio Olavo Costa; suplentes Ant6njo
Dias, Domingos Lanna, JoSo Bello, Elmo Braz
c Sérgio Ferrara;

a Mesa nolneja, a requerjmento do Sr.
l)eputado Emilio Haddad, Para representar a
Assembléia nos festejos do aniversárjo de
emancipacao polItjca e admjnjstrativa do Mu-
nicipio de Itapecerica, de 2 a 4 de outubro
próximo, comissão composta dos Srs. Depu-
tado Christovam Chiaradia, Milton Salles, Ge-
rardo Renault, Emilio Haddad e Fábio Notjnj

situacSo desfavorávei em que hoje se encon-tra a regiao. Vai ser uma tentatlya Para res-taurarlhe a força antiga e the r tuir a po-sic	 estiSo que sempre manteve, procurando pro-porejonar as condicOes indispensáveis a rca-tivaçao do seu processo economic0 e nesse
sentido abrjr-lhe meihores perspectivas Parao futuro dc modo a Slntonizar o seu ritmo decvoiuçao corn o tie todo o Estado e do Pais.No Noroeste, faz-se urn esforço em favor dacolonizaçao e valorizaçSo regional; na Zonacia Mata o esforco que Sc intenhi Visara irn-pedir o esvazjamento populacional e a regres-são gradativa a aue csto condenadas as ati-
vidades produtis'as

Alguns municipios porérn, por sinai osqu no period() a, tla Zona da Mata cons-titujani Os princjpais redutos da sua base eco-
flOIlflca, que era a cafejc.ujtura 

posssvelnlentese acham tao hem preparados 
COIUO Osoutros Para responcler aos estirnulos que airnplantaçao do 

PRODEIATA vai implicar.So Os,  nas fraldas da serra doCapal-aó ou
 seja, Manhua(.u, Santana do Ma-nhuaçu Manhujiiji.jrn e Presiclente Soares, osUnicos na area Onde a infraesti.utur,( ener-gtj" apresenta indices de baixa 

eficiêncja,a tai ponto clue o livre ernpreendiiiicnt emcada urn deles acusa graves 51fltO1ii(S de en-torpecjrjient0

Alérn (10 'nais, em comparaão corn o re—
tante da regiso, estSo quase ilhados em vir-
tudc de fl5o poderem retjrar todo o proveitotins van tagens propieladas pela rede de trans- rPorte rodoviãi.io que hoje beneficia a Zona 

S(Ia Math. Faltarn estradas 
economjca,neflte aque Os interliguern corn a Rio	 (1Bahia e corn a lJberaba Belo Horizonte Vi-

tória. Enquan0 fla niaionja os outros municfpios j
O tern acesso fácjl a essas grand5 rodo-vias e, p
ortanto nSo se ressentem de obstO-

cubs no livre intercãmbio corn os centrosconsumidores e fornecedores de Minas e do
Pais, aqucies quatro contjnua,n a expci.jmentar todas as antigas dificuidlades Para escoara sua producao e receber as mercadorias 

es-senciai5 que precjsa	 ser importadas NSo
que faltem Pianos destjnados a superar esse
problema Alas vSo sendo procrastiflados

que cert	
deano Para ano, ao passo	 os projetosque tiveram infcjo foram 

paralisados, e nãoha indicjo de que venhlam '11

iflento flovo ou aumento de 
fornecimcnto aosantigos.

A desigua] de 
condicoes existentesentre esses rnunicjpj05 e Os circunvizinhosdepois que estes passaram a receber energiada CEMIG, ihes cerceja 
inteirarnente as mi-ciativas no campo econOmico Basta consi-

vaie,nderar que as tarifas a qe se sujeitam equi-
a quase o (l uobro das que prevalccc,n-116M tie suas fronteiras e que são as estabelecidas peia CEMIG Pleitejam estes municfpbs que a ELETROBRAS aplique recursospróprjo
s na compra de acOes da CEMIG, e estase encarregara da aquisiç50 do acervo da con-CC5SiOfl5i.j( corn o que se abrjrS oportiinj_

(lade nSo so S reducSo das tarifas, como aindaS Penetra50 da ERMIG, o que também é es-sencial levancbose em conta que semunicipios de economi	 trata de
Prccisan do	

a agrjco11 e que estãourgentdniefl	 de eietiicincjo rural, a firn	 icIadc node racionaljzar os seus me-toclos de cultivo, beneficiamento e ConservaçSo dos seus produtos

U111 probiema como se ye, quc estS a
exigir a imeuiata atençSo do Govern

0 do Esta-do, já que, scm a sun solucSo
 pr eli mi n ar, fica-em mujto limitadas as perspectivas no(jue se referc no caso 

Particular desscs muniIpios, quanto as vantagens 
decorrentes daxccuc5o do PBODE1ATA 

Eletnicidacle e es-ratla5 constituem os (lois mais 
imporfantes)roj)Icnias quc se registr na area da semi-a

esoivSiolo Caparaó e cumprc no Govern0 
Estaduals dcsde logo, Para quc nSo veriha a

er comproflietido o esforço de 
recuperacaogora facilitaclo através daquele esquerni tic('sell VOlVjmfl0

Artigo do jornalista JoSo Viiaca, 
publjcao no Coder1,0 Agricola do Didri0 de Minase 8 c 9 de junho pp., transcrifo nos anais

S Assemj a pedjdo do Sr. Deputado
(So Pinto Ribeiro, atrayés do Requerj,n110396, aprovado em 22-9-75.

Matérja Prejudjcada

Requerirnento do Sr. Deputado JoSo Na-
varro, Solicitando voto de aplausos ao Sr. Del-
cio Euler Horta Sanábio, por sua flomeação
Para chefe do 6.9 Distrito Rodovjárjo do
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DNER. Idêntico requerimento foi apresentado pelo Sr. Deputado Christovarn Chiaradia

Nomeaço de Comissós

Transcriço de Matéi-ja

Editorial publicado no Es/ado de Minas
(Ic 13-6-75, transcrito a pedido dos Srs. Depu-
tados Fábio Vasconcellos e Joao Bello, atra-
yes dos Requerimen05 n.0s 367 e 370 (ane-xados), aprovados em 8-9-75.

"Municipios llhados

0 Governo de Minas, através do Sistema
Operacional da Agricultura Pecuãrja e Abas-
tecirnento, está ultimando as provjdêncjas re-
laclonadas corn a apiicacao do PRODEMATA
- Programa de Desenvolvimento da Zona da
Math. Dada a diversificacao dos projetos pre-
vistos, que abrangern variados aspectos, tanto
dos diferentes setores de produção, como do
domjnio social, a iniciativa reveste-se da
mesma magnitude do PLANOROESTE no mo-
mento já praticamente na sua fase deri-adeira
de execucSo. Neste, cuidou-se da incorporaçSo
e valorizacao de urna grande area do tenritó-
rio mineiro, que se vinha conservando a mar-
gem do circuito econômico 0 outro tem urn
sentido mais on menos oposto. A Zona da
Mata, em razão de circunstâncjas especiais
que surgiram nos áltimos anos, depois de ter
sido uma das regiöes mais prósperas de Mi-
nas, senão mesmo a mais próspera, entrou
em estagnaçao e perdeu a maior parte da in-
fluéncia que exercia na vida mineira, corno
polo de desenvolvjrnento

0 PRODEMATA corresponde justamente
a uma manifestacao de reconhecjmento da

"TECNICOS EM CIENCIAS AGRARIAS"

João Vilaca
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Mesmo scm recorrerlllos as estarrececloras
cstatisticas, observarnos que as cidades não
possuem estrutura sócio-econômjca Parasu-
portar scu crescente indice dcmografico, so-
brecarregado diariamente pelo elevado nil-
inero ic emigrantes. E o resultado disso é a
proliferação das favelas, a generalizaçao do
desemprego e o aumento assustador da men-
(Iicãncia, fatores que gerain urna cadeia de
outros problernas sociais.

Qual seria a solução Para tao angustiante
pioblerna?

Muitas. l)entre elas, a (linarnizaçSo do
ensino das ciências agrárias, coin a multipli-
cacao clas escolas de agrimensura, agronornia,
vetcrinárja e zootecnia, as quais preparariarn
técnicos que iriarn levar a gente do campo os
métodos moclernos Para uma major produti-
vidacle cia lavoura e cia pecuiria.

Propositadarnente, tomamos corno exeni-
pio a agrirnensura, porque sua area de atua-
ç5o atinge Os principais setores da vicla rural.
o técnico nesta especialidade está apto a
orientar o homern do campo nos assuntos di-
rcamente ligados a terra, num trahaiho de
preparaçSo Para o agiônomn, o veteiinario e
outros especialistas.

0 cngenheiro agrimcnsor, o agrônoino e
o vcterinario s5o Os ba.ncleirantes cIa tecnolo-
gia rnoderna Se,ja abrindo estradas, medin-
'lo terras, urbanizanclo cidades, aplicando as
ciências agrIcolas on orientando a pecuaria,
estão sempre em permanente contato coin as
populaçoes interioranas, transmitindo-ihes as
técnicas mais avançadas. Mas, por exemplo,
quan tos engeriheiros agrimnensores lorniani por
ario em Minas?Apenas 60. Nñmcro insignifi-
cante eni relaçiio as necessiulacles do mercado
de trahaiho, pelo fato de suas atribuiçOes irern
multi) alérn daquelas do antigo piloto, deno-
minaçSo do prático de agrimensura nos idos
(Ia opulerita e Iegendária Capitania de i1inas
Gerais.

"Corregecloria de .Justiça

Provinienfo n.° 10/65

0 Desembai'gacloi. l.ayre Santos, Corm.ege_dor de Justiça do Estaclo de Minas Gerais, io
uso dc suas atribuicoes legais, resolve baixar
0 seguinte Provimnento

A Circular a.9 15/1955, ernanada desta
Comregedorja determnina, normativamente, que
os trabalhos técnicos dc agrjrnensores nSo po-derSo scm confiarlos senSo aos profissjonais
habilitarlos e inscmitos no Conseiho Regionaldc Engenharja e Arquitetura, nos termos do
T)ecmeto Federal n.° 23.569, de 11 de dezem
bro de 1932, que regula o exercjcio (las pro-
fissSes de engenhejro, arquiteto e agrimensor.

Toclavia, apesar de essa determinaçao al-
caflçar. indlistintamc'nte, os servicos diVisSrjos
decorrentes de escritumas piiblicas, de condo
mninio, de partilha em vida e, de urn modo ge-
ral, toda e qualquer tarefa de natureza técnica,
comb demarcacoes, niecliçOes, vistorias, etc.,
tern chegado a esta Corregedorja reclarnacoes
formuladas por agrimensores legalmente ha-
hilitados, denuncjando que as clivisSes de ter-
"as por escrituras vCrn sendo confiadas a lei-
40S on profissionus nSo cm'edenciados pelo
oigSci competente, Para 0 que SC valemn, ordi-
nariamnente, do acunipliciamento de escrjvães
e tabeliSes (],is comnarcas vizinhias, onrfe sãoIavrados OS (onfm-jtos (livisórios

Como se trata dc expechjente (lestinado a
frustram- os intuitos mom-alizadoi-es cia Circular
n.° 15/55 e as claras deterininacoes (Ia legis-
lamSo federal que rege e disciplina a matémja,
(Icterinino ao5 senhores escrivijes e tabeljSes
que nSo lavreni e aos senhores oficiais do re-
gistro de imóveis que nan prornovarn, sob Pena
de responsabjhidide registrci (he escrjtui-as de
dlivisSo de terms, dujos trabalhos témnicos de
agrinlensur1 nSo tenhamu siulo executacho5 porpF0fi5Sj0fljs hahihjtados

A idefltjfjcacao dos responsSveis pela cxc-
cuçSo desses trabalhos serS feita mediante a
exihiu-So cia cartejra dc habihitacao aos tabe-
uSes, esrrjvSes e oficiajs de registro de imó-
veis, hem comno através do exame cia relacao
que serS publicada no DIario do .Jiistica dos
profissionajs licencjados e inscritos no Con-
selho Regional de Engenharja e Arquitetura.
Registre-se, publique-se e cumpra-se. Belo
Horizonte, 29 de marco de 1966. Desembarga-
dor Layre Santos - Corregedor de Justica
(Ptmhlicado no Minas Gerais dc 25-10-66)
Assim, coin imnplantacao de novas fa-

cul(Iaules (10 ramo das ciências agrárias, a
elevacao do nmirnero (Ic vagas existentes e a
migomosa fiscalizacao do exercicio da profis-
sSo, podemos, a médio prazo, dotar a zona
rural brasileira de téc.nicos capazes Para orien-
tam e incentivar a fixacao do homem na agri-
cultura e reahizar urn desenvolvimento equl-
tativo .

Editorial publicado no Jomricil de Minas
de 21-8-75, transcrito nos anais da Assembléma
a peuliulo do Sr. Deputado Christovam Chia
radia, através do Requerimento n.' 501, apro-
vado em 22-9-75.

"Alerjq aos Joverms

As táficas de aliciammiento dos comnunistas
internacioflajs, coin formacSo de grupos de
debates Para se conhecem- o meihor caminho
(IC infiltracao na vida estudantjl brasileira,
estao de volta. Coin 	intensjdade de sempree procurando nos espIrjfos despreparados o
meihor caminho Para suas pregacoes antide-
mocráticas, eles estSo novamente atentando
contra a conscjêncja nacional, que ainda man-
tern vivas as cenas de violCncia de 1935 e 

Os
descamjnhos preparados pelos homens de Bri-
zola e JoSo Goulart, Hoje, certos de que a
meihor forma de plantar é escolhei- a terra
adlequacla, os mCtodos prioritariarnente esco-
ihidos são destinados aos cursinhos pré-ves-
tibulares, onde a mocjdade procura se firmar
Para os futuros desafios profissionais Ha in-dljcios seguros tie que Os comunistas brasi-
leiros, mnais uma vez, estSo disposfos a inva-dir o terreno cia cultura nacional, colocandoan lado dos estucjantc-s pré-ufljversif5rjos suafilosofja de ataque, seus principjos anticleri-
cam, e suas verdades que nSo resistemn a illenor
vcrjfjcacao

Esciarecidos os objetivos, a retomada de
posicSo da Nacão brasjlejra é imperjosa na
medjda em que urn perigo interno aviltanfee Subserviente a orientacoes externas procura
prevalecer..se da ingenuidade e da confianca
dos Jovens Para reimplantar no Pals urn clima
(IC desconfianca e tie terror. A histOria con-
temporânea mostra as imensas dificuldades
vividas pelos paises onde a ideologia mar-
xista encontrou amparo. Os exemplos histó-
ricos servern de ótica para Os brasileiros quc,
mal orientados ou intencionalmente voltados
Para as teses dc Marx, ainda nSo perceberamuque o dlesenvolvimnento e a prosperjdade na-
cional somente serSo Conseguidos coin e confjanca Nunca coin inspiracao alie-
nigenas que transformarn o Pals em urn deser-to (Ic irracionahidade, coin fumultos e desen-contros que podem concluzi..lo S derrocada deinstituicoes seculares As autorjdades e o povo
hrasileim-o 'iSo querem esses exemplos Para 

0Pals, hoje que os rumos cia independêncja
econômjca jS podern scm percebidos coin
 11 anos de esforco conjunto Os jovens

precisarn sentir que sua contribuicão Para o
desenvolvirnento e urna flecessjdade nacional.NSo urn esforco desigual e injusto, rcpudiadopor todo o povo brasjlejro"

l)iscilrso proferido pelo Ccl. Carlos Au-
gusto cia Costa, ao receber o ComandoGeralda Policia Militar, era 18 de marco de 1975,
tmanscrjto nos anais a pedido da Sm. Depu-
tada Jilflia Manse, atravCs do Requeniment0n.' 469:

Felizmente, as autoridades educacionais
ja se preocupamn corn o grande prohiemna cia
agricultura e estSo einpenhadas em dotar a
Zona rural de escolas aparcihadas Para a for-
macSo dos técnicos em ciências agrSrias

Contudo, thio hasta a criaçSo dc novos
cursos on o aumento de vagas nos existen-
tes. E preciso que haja a fiscalizacSo ulas
profissoes.

A Resolucao n.9 218, de 29 de junho de
1973, do Conseiho Federal de Engenharja, Ar-
quitetura e Agronorrija, fixou a esses enge-
nhejros atribuicoes coin cornpetêncjas
na area da engenharja. Alas, Para que esse
técnico tenha urn mercaclo de trabaiho coin
toclas as garantias, é preciso que as autorida-
des competentes estabeleçam normas e facamn
cumprir as já existentes, Para 0 excrcicio pIe-
no de suas ativiclades, evitando que inescru-
pulosos nSo habilitados flies facam concor-
rência clesleal.

Nesse senticlo, alias, foi louvável a inicia-
tiva do Desembargaclor Layre Santos, quanulo
Corregedor (IC Justica do Estado, expedinclo
o Provimnento n.9 10/65, cujo texto, a titulo
de exemplo, transcrevemos:
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A Nacijo brasilejra conhece -- felizmnent(
corn rnenor intensjdacle	 os perigos do colnunjsmo 	e suns tentatjvas dc corrompermflocjdacle Para estruturacao de urn sisfemrim
(Ide uSo encontma apoio nurna estratificacac
social conscjente e voltada ao trabalho Iivre -
Os responsaveis pela Segum-ançi Nacional co.
nhecem os mCtodos e sistemnas amplarnenteernpregolos pc-los comunistas, hoje voltados
Para o ataque generahjzado S massa estuclantilbrasilcira, inns saida dos prjlnejros hancos es-colares. Os cursjnhos brasileiros, funcionan-
do em virtude do nosso aindia precmjrjo ensino
secundSrio, estSo sendo alvo fScil das inves
tidas vermeihas, JA que os estudantes univem-sjtam-ios são hoje refratSrjo5 aos dogmas e ensj-namentos marxjsta4efljnjsfas 0 ahiciamentogeneraliza1j0 é o principal objetivo do PC ondo que ainda resta dde em territórjo nnal. A reincidê	 acio-ncia especjfjca precjsa
nhecida por todos	 r co-

	

, ja que os	
se

alvos predetermmnaljos nSo estSo suficjentem(nte 
embas ..dos culturalmente Para a distincSo dos malesapregoados sob a roupagem da contestaçãodo sistema governamental vigente.

Vive-se imma época de transiçao, que deve
ser, antes de mnais nada, de conscientizacSodos recursos nacionais Scm o ufanismo Ca-racteristico das patriotadas, Os responsSvejspelos cursjnhos pré-vestjbulares devem eaten-
diem que o Pals nSo ha die suporfar o acolbi-
mnento on a guarida a aliciadores que estSo
sendo descobertos A doufrirmacão comnunistacontinua, apesar da resisfSncia oferecida pelos
responSvcjs pela RevoiucSo dc 64, a invc'stir
contra a sObemanja nacional e contra os prin-
cipals valores brasiheiros Os sindicatos ope-
rSrjos jA não constituem, em sintese, a prin-
cipal Ineta cia infilfraçao comunjzante: hoje,amplamenfe confirmado, os estudantes nafaixa etárja dos 18 aos 20 anos são pretensa
menic os meihores objetivos. Urge uma foma-cIa de posicSo contra a infiltraçao e suas tCc-
nicas, Para que o Pals nSo volte a vivem- umn
estado de obscurantismo, coin negaçao daautorjdade e a valorizaçSo consequente dosagrcgados da corrupcao social.

"Ao ruido, muitas vezes enganoso das
Palmas, preferj sempre o silêncio do trabaiho
pro(iutivo

Ao brilho cia pomnpa, que ofusca, mas tarn-
bern cega, preferj sempre o anonjmato lealc abnegado.

A distincSo CbS cargos, prefeni sempre agrandeza de ser 5tH, de fazer de cada mo-mento cia funcao a oportuniclade de me rca-lizar como homem pUjjljco

Ensinaramse os anfepassachos miliejanosestes principios, e por eles me guiej ate hoje,desde Os mais modestos encargos que inc en-
tregaram no inicio de minha carreira

Alas hoje assurno o cornando de minha
corporaçSo Na0 posso negar que o momento
C-inc altarnente significativ0 Men semblante
(idnota a emoçSo de que son possuido.

Todavia, mais que a emoçSo, pesa-me o
imaqinar a grave responsabjlidade que paira
sobre meus ombros. E, scm dSvida, honroso
comandar homens leais, valentes, di-nos n o s  d ouniforme que western, orguihosos de urna tm-
ao mais que secular de perene e constan-te vigihia, fla defesa intransjgente da socie-dade.

E - sun - honroso coniandar uma cur-poracSo jS amadurecida pelos tempos de Paz,como obrcjra (ha segurança, e pelos tempos deinquietaçSo, lutando, derramando suor e San-
gue, Para que nosso povo livre Continue livre,
Para que o desenvojvjmento não seja inter-rompjdo pela acão dos vendilhSes cia nacio-nahidade.

E - repito	 muito honroso chefjar ho-
mens que amam a Paz, mas não temem 0 corn-
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now -	 I

I
hate. Hoinens que fazein da dernocracia uma
profissão de M. Homens que saIram dos quar-
téis, em diversas oportuniclades, especialrnen-
te cm 1964, ao lado das valorosas Forcas Ar-
inadas, para oferecer a Pátria arneaçada o sa-
crifjcio da vida, em holocausto pelas liberda-
des. Hornens simples, mas sinceros. Homens
a quem o trabaiho nunca surpreendeu dor-
mindo sobre os louros das vitórias.

Este ato expressa, portanto, do modo mais
eloquente e profundo, a ininha reaiização pro-
fissional c o sahor da incontida satisfacio in-
tuna

Sei que é pesada a missão. Vi incus an-
tecessores sofrcrcm no dcsempenho de suas
tarefas. Eu os vi de sobrecenho carregado. Eu
Os vi preocupados. Eu já Os V1 quase choran-
do. So flO Os vi curvados, porque o miii-
ciano nio se curva diante das dificuidades.

Procurarei sec digno do cargo. Procura-
rei cstar a altura da conllanca que em mint
depositou Sua Excelência, o Senhor Govcrna-
dor Aureliano Chaves, modelo de hornem pu-
blico, a cujas maos seguras está agora entre-
gue o destino de Minas Gerais.

Sua Excelência ecteja ccrto de quc, quais-
quer ciue sejam as vicissitudes. cncofltrara.
Comandante da PolIcia Militar, a disposiçao
pai'a a luta, a gratidao e a lealdade

Quanto a mirn, pessoalmente, nada mais
posso oferecer-ihe que o trahaiho. ao me
permnitirci a trégua, enquanto houver missoes
a dumprir.

Sei que Sna Excelência assume o Gover-
no corn a meta inarredável de mantcr Minas
Gerais no ritino do descnvolvimncnto. Sci que
Sua Excelênc'ja está clisposto a dar tudo de
Si para quc "o hornem, dos mais distantes cm-
cOes de nosso Estado, sinta, corno já 0 estã
sentindo, em Sna própria pele e não na pa-
lavra ctüs outros, que clias incihores estão
chegando".

Desenvoivirnento é a palavra de ordern
par o Governo. Desenvolvinicnto é a aspi-
ração do povo.

Garantir o desenvolvinmento, corn a Se-
gurança indispensável, é a sagracla tarefa da
PolIcia Militar. E cia, consciente da impor-
tãncia de seu papcI na arrancada para os
dias meihores, promete a Sua Excelência e ao
povo qUe o desenvolvirnento Sc fará em Paz
e em ordem Prorncte-lhe a união. Promete-
-ihe a obediência consciente e a colahoração
sincera e desinteressada.

Confio nos homens que agora comando
c falo cm nome deles.

Siga, Scnhor Governador, na triiha do
progresso, que é tempo dc progredir. Onde
Vossa Excelência plantar uma semente do de-
senvoivirnento, ali plantaremos a bandeira de
nossa presença.

Mais uma responsabilidade se me apre-
senla: a dc suceder, no comando, o Coronet
PM Vicente Gornes da Mota, miiitar da mais
alta estirpe, administrador dinãmico e que se
impôs a admiraçao dos comandados, peia cor-
reção de atitucies, pelo sentimento de amor
ao dever e, especialmente, pelo espIrito pd-
hlico. E urn hornem de valor. Exerceu uma
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adininistracão de fôiego, corn serenidade e
autoridade moral, construindo amplas ayeni
das de infiuência e de irradiacão do prestI
gin cia Policia Miljtar.

Estou certo (IC que sucecler-ihe, Sr. Co-
ma.ndante, será encargo pesado, em que terej
de tentar superar-me a mini mesmo.

Sc, no final (10 comando, puderem incus
cliefiailos comparar minha obra a sUa, au-
nhiar meus feitos aos seus. eu me sentirci rea-
lizado. Sum, porqne sinto a identidade de
nossos propósitos, a igualdade de nossas am-
bicocs. A minima e a sna ambicão se resumem
em sermos fiéis aos (iesignios da corporaço
a que servimos.

As Forças Armadas dirijo rumba palavra
de fé. Fe nos principios que clefendem, por-
ciue também são os nossos. Fe na grandjosi
dade da Oi)ra que já executamarn em 11 anos
dc Governo Revolucionário. Fe e confianca
na participação de militares nas decisöes na-
cionais, para protege-los da infiuência dos pre-
gadoi'c's da discórclia, dos incscrupuiosos e cor-
i'uptos, dos mercenCrios da Pãtria e do comu-
nisiflO ateu.

A Poijeja Miiitar einpi'e se nianteve
e asseguro que Sc' mantci-á - nesta luta, om-
hen a ombro corn as Forças Armadas, como
vigilante ataiaia (Ia dernocracia. A elas me-
servarernos a icaldacle dc nossos propósitos e
a intençCo sincera de continuarmos unidos.
Afinal, somos soldados de uma mesma causa.

1)irijo, neste rnome,nto, minima atenção aos
companhciros da reserva e reformados. Vocês
constituent o aiicerce da epopéia escrita da
Poiicia Militam. Encai'nain o resumo de nossas
tradi'Oes c de nossos ideais. Devemos-Ihes a
grandc'za de nossa história. Somos a conti-
nuação (1€' seu trabaiho. Quero, portanto, con-
tar corn a participacão de nossos amigos da
resc'rva e reformaclos, clurante minha perma-
nCncia a frente cia corporacao dc Timadentes.
Que se aproximem aqueles que nunca se afas-
mi-am, que critiquem, que aconseihem, que en-
sinem. que iluminern men carninho corn a iuz
(IC SUII experienc'ja. Empunhamos a mesma
handeima. Somos amigos. Continuaremos a ser
irrnaos.

A Secretaria da Segumança Pñblica, aos
seus integrantes, minha mensagem de compa-
nheiro confiante. Lutanclo no mesmo campo,
o da preservação dos intereses sociais e da
manutenção cia segurança pñbIica, somos arti-
fices de nina rnesma obma. Nesta li.nha de ra-
emocinuo, clese.jo a Poiicia Militar ein entendi-
mento cordial e aberto corn a Secretarma da
Segurança, porque (listo so resuItarão bene-
fieios Para a cornunidade.

Ao ilustre e digno Comonel Venicio Alves
(la Cunha, exemplo de reticlSo, abnegado ho-
mciii pOblico, dmnSmico aciministraclor, rara
inteiigência corn que Minas passa a contar,
fommulo votos de sucesso C frente daquela
Pasta. Méritos nSo the faitarn.

Nada mais rue m'esta, Exmo. Sr. Secre-
tCrio VenIcio Alves cia Cunha, que apresen-
tai--lhe minha corporaçCo como uma pieiade
dc soldados, seus amigos, dispostos a colabo-
rar corn V. Exa.

Meus companheiros!

Assumo o comando porque a ocasiCo de
ser Otil me fascina. Quero-os operosos, coma
sempre o foram. Quero-os merecedores da es-
tima do povo. Quero que continuem a cons-
truir a obra que Os	 guar-imortalizou Como
diCes atentos da socjedade

Reconlmeço rni,nhas limitacoes, rnas pro-
curarej compensC.,las coin a força de men
ideal. Que Deus me inspire e me dê forças
para fazer-me digno de figural, na venerCvelgalerja de comandantes cia Policia Militar. A
cste desidet-ato juro, neste momnento Solefle,
que oferecerej a rninha prOprja vida.

o que ]Ties prorneto"

de Coluna Sew Reserva, do Jamal de Minas
13 de agosto próxjmo passado, transcrjta

nos anais a pedido da Sra. Deputada Jünja
Manse, através do Requerjrnen0 n.° 480.

"PARA IJM MELHOR TRATAMENTO AO
ENCARCERADO

0 assunto estC na ordem do dia e volta
a see ventilado, considerafldose sua gravjda(IC. Contin05 a presencjar urna sucessCode fatos desagradavj5 na area da policia, no
tocante ao cCrcere e C detençao de element05:on condenacios dumprindo Pena, ou mesmo Osque sCo presos Para averiguaçe5

Por majs de uma vez, dissemos aqui que
o Xadi'ez dc nossa Delegaeia Central, na Rua
Batista de Oliveira, nCo tern condjcoes de abri-
gar nenhum pI-eso, e seus cubiculos n5o ofe-
recein uni quadro satisfatório nem mesmo pam
a mais desprezivel criatw-a humana. Alérn da
pmoiniscui(ladle dos condenados, ha a mais
compleja falta dc higiene pelo tratamento co-
lefivo que recelijem, o que nCo acontece corn a
Penitcn(.iCI.ja dc Linhares

E ('erto e ate justo que Se diga que o Se-
('retCnio cia Seguranç do Estado, aindla em
l'ecentes gestOes junto a Prefeitura, vem-seinteressando pela construcao de uma nova
sedle para a policia, eni local mais adequado
e condjzente ate corn a dignidad dos ho-mnens que a dirigem.

"MANNESMANN

A atitude corajosa da Prefeitura de Con-
tageni e a sereniclade do juiz que negou a Ii-
'ninan a Companlija de Cjmento Portland Itaui
I)Pecisarn sec seguidas pelo Pi-efeito Lois Vc-
cab, no que se refere a Mannesmann, tao po-
luidora quanto a fCbrica de cimento. As quei-
xas contra a Mannesmann são antigas. Este
jornal ja veiculou diversas reclamacoes contra
urn estado de coisas que prejudica os mora-cores cias prox-nidacles, ebegandlo a causal'
prohiemnas para os pacientcs (10 IIOSI)ifal San-ta Rita

A situacCo é grave. Milbares de pessois
'Co exPostas, dliariamente a poiuiçao, scm que
a dlimecCo dla enlpl'esa se rnanifestc .As auto-
i'i(Iadies municipais de Belo Horizonte, a quem
estC afeto diretamente o caso, precisam agir
agora, apmoveitilnciose do moment0 psico]6
gico PI'opjcjo e fazendo valer tocla a legisla
c'Co existente A Mannesmann que clurantetodos esses anos vein POluindo o Barreiro ecriandlo dificuldades a vida dos seus moradoI'eS, pre

cisa sentir que a Prefeituma de Belo
Horizonte estC atenta As necessjdades do povoe disPosta a aplicar os dispositivos legajs ne-
cessCrjos A eontencao (10 probjema"

Editorial do Djdj'j0 Mercaniji de 16-8-75,dc' Juiz de Fora, transcnito nos anaj5 a pe-
diclo do Sr. Deputado Sérgjo Olavo Costa, atra-
yes do Requerjmf0 n.' 491, a

provadlo em24-9-75:

E cemto, ainda, e razoay(1 Pensal- que, no
projeto do prCdjo que haverC de scm erguido
em Santa Tenesinha, o problemna din carcera_
gem e cia pi-isCo serC considerado e cogitado
corn atencCo, e o prOpnio apareiho dos OrgCos
de segurança nCo vai repetir o fato de, sa-
bent!0 cia lotaçCo do xaclrez, mandar mais ele-
mentos (be fora Para complicar a situacCo,
('Orno (COfltece no momento

Todos sabem, e nern se pode imaginar sua
ugnoranci que o cidaciCo pilhado em flagran-
te (lelito e mesmo o réu, ainda assim, coma
pesson hurnana seo"regada cia sociedacle tern
(lirejto a urn tratamento C attuna, ainda mais

cm clue o nIvel cia familia brasileira tern
Ineihorado Ha ate urn projeto de lei na CCrnam-a
Federal propondo dar-se sala especial Para
1) funcionj.o pCl)ljco quando preso. NCo ha
a menom- compreensCo Para o fato de joga-
rein-sc' no nmesmno xaclrez elementos de on-
gem duvidosa urn assassino e urn laclrCo, urn
estelionatCrio e urn jovern que tenha atentado
contra o pudor pOblico.

Confiarnos em que, mesnic) coin a transferCncii cIc Delegacbo Edgard Reis de Andrade,
as negocjacoes pal-a a construcao cia nova de-
legacia nCo se esfriem e prossigam no mesmo
ritnijo de Irabaiho, e ninguérn se esqueca de
promovem- tal assunto, tambérn do encarcema
do, digno de considei-acao da sociedade e que
pode sei' recuperado para o bern comum.
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Assiin sendo, não se repetiräo mais fu-
gas, atos de violência, mortes e crimes dentro
da própria cadeia püblica, (lando urn péssi-
mo exemplo i cidade e incentivanclo mais
ainda o delito. Lastimamos que isto tenha
acontecido mais de uma vez, em pouco tempo,
e esperamos que a seguraflça não permita
que suceda mais, para tranquilidade nossa e
dos próprioS detentos."

Conferência proferida em Brasilia pelo
1)i'. Mrio Pacirii, Diretor da 4.' Região Opc-
racional (10 Banco do Brasil, transcrita nos
anais por solicitacäo do Sr. Deputado Chris
tovarn Chiaradia, através do Reqiieriniento n.
533:

"DESEMPENHO DA ECONOMIA NO
DISTRITO FEDERAL E DOS ESTADOS
1)E MINAS GERATS E COlAS, EM
CONFRONTO COM A ASSISTENCIA
CREDITICIA PROPICIADA PELO BANCO

DO BRASIL S/A.

Meus Senhores:

Coin honra, conipareco peiante esta
turma de estagiários da Associacao dos Diplo-
mados (Ia Escola Superior de Guerra, consti-
tuida (le figuras do mais alto nivel, represen-
tativas nos meios politico, administrativo, em-
presarial e social de Brasilia, para relatar 0
descmpenho da Diretoria da Quarta RegiSo
Operacional do Banco do Brasil S.A.

A politica crcdilicia clesenvoivida pelo
Banco do Brasil S.A., sob a orientacäo equi-
librada de sen Presidente, engeniseiro Angelo
Calinon de Sá, figura extraordinária de ban-
(ineiro moderno, cmana do egrégio Conselho
Monetário Nacional e do Ministério da Fazen-
cia, consoante orientacSo tracada por S. Exa.,
o Sr. Presidentc da Rcpdblica.

A Diretoria Operacional da Quarta Região,
a men cargo, que jurisdiciona o Distrito Fe-
deral e os Estados dc Goiás c dc Minas Ge-
rais, incumbe executar, no seu nIvel respec-
tivo (IC competência, aquela politica e, no de-
sempenho de sua missSo, avaliar o comporla-
mento da economia regional, para sugerir as
instancias superiores da Casa as medidas de
ordcrn crediticia que viercm a se tornar re-
comcndáveis. 0 ajuizamento quanto a valida-
de e a oportuni(lade de qualquer sugestão é
cia exclusiva alcada do Sr. Presidente do
Banco, a quem cabe a conciuco da politico
financeira governamental a cargo (10 Banco
(10 Brasil S.A.

Localizada sua area de jurisdicao no cen-
tro geográfico do Brasil c compreendendo
todas as grandes bacias hidrograficas, desfru-
to de todos os climas, atingindo urna media
ideal. Situada parcialmente na Amazônia, corn
sna temperatura mais elevada e major teor
de umidade, nSo chega a sofrer os inconve-
nientes da excessiva precipitac5o pluviomé-
trica corn suas enchentes as vezes catastrófi-
cas; alcança 0 Poligono das Secas, na bacia
(10 rio S5o Francisco, scm sentir o flagelo
dos estios prolongados que caracterizam as
caatingas nordestinas; atinge a bacia do rio
do Prata, scm cnfrentar o rigor do inverno,

corn as suas geadas, que castigam e dizjmam
as lavouras C OS rehanhos sulinos. Constitui
- nao ha negar - do ponto de vista de
solo e clirna, urna regiäo verdadeiramente pri-
vilegiada.

liii clecorrência, ainda, de sua localiza
cão central ponto obrigatOrio de passage
de todos os carninhos quc ligani o Norte ao
Sul e o Leste ao Oeste ---- é dotada de razoã
vel infra-estrutura: transportes, cornunicacoes
energia e ai-mazenarnento.

Não seria tcmerário afirmar-se que tao
singular posicionamento conferc a area Ca-
racteristica de verdadeira plataforma do pro-
gresso e instrumento vâlido e vailoso de trans-
fcrCneia de rccursos e tecnologia do Sul, rico
c inclustrializaclo, para as areas menos de-
senvolvidas do Norte, do Nordeste, do Leste
C do Oesle. Corn efeito, no Sul, vive uma po-
pu1ac5o de alto poder aquisitivo e em cres-
cente deinanda de alimcntos, empregada nas
iflultiplas unidades de urn parque industrial
carente de matéria-prima e de braços para
novilnentacao (Jos engenhos, supridas em
grande parte por esta regiao, e, através dela,
pelas outras areas.

Na Amazônia, estão Os Hnensos Vazios
Ia rande planicie a desafiar 0 arrojo dos
OUVOS liandeirantes para a sua ocupacao ceo-
noiiiica. Esta sO poclerá efetivar-se através
(LOS Estaclos de Minas Gerais e de GoiOs, ver-
dadeiro bloco encravado, corno traco de união,
entre o Sul, rico e desenvoivido, e as planicies
(lesabifadas e potencialmente ricas do imen-
sicLão amazônica.

liii também o Nordeste ressequido e as
vczes castigado, paradoxairnente, por chuvas
torrenciais, corn sua demografia-problerna, a
exportar rnSo-de-obra scm qualificaçao em
busca cia sobrevivência, que aqui engrossa a
oferta de bracos para as atividades agricolas
e industriais.

F'inalmente, tern-se o Oeste, coin imen-
si(]ao dos pa.ntanais e dos campos agricolas
e de criacOo matogrossenses, pronto a abas-
tecer fartarnente dc matéria-prima as indis-
trios (10 Sub e a consumir-ihes os manufatu-
rados.

Sabe-se que o processo de desenvolvimen-
to n5o dS saltos. Caminha, incorporando no-
vas Areas. na medida em que recursos tecno-
logicos, hurnanos e financeiros vSo sendo
acurnulados e considerados disponiveis pela
plena ocupac5o e utilizacSo dos recursos re-
novOveis locais. Assim, a poupança amealha-
(Ia no Sul vai buscar oportunidade de meihor
utilizacSo e maiores lucros nas areas novas,
C, extravasando as suas próprlas fronteiras,
earninha rumo As areas rnenos desenvolvidaS
e, por icso mesmo, carentes de capital e de
tecnologia, num verdadeiro processo de in-
filtracSo e de integraçSo, scm, contudo, na
sua passagem pelos Estaclos componentes da
Quarta RegiSo Operacional do Banco do Bra-
sil S. A. - também, em grande parte, se bern
que em menor escala, carentes de ocUpaVao
ceonomica deixar de contribuir para a ge-
raciio de riquezas.
E exatamente isto o que vem ocorrendo.

A conjugacSo de todos esses fatoreS, se-
,,undo iiiii planejamento adequado, vem aSse

gurandlo As unidades federativas (IC (JUC SC
compOc a Quarta Regiao Operacional do Ban-
co do Brasil S.A. considerOvel surto de de-
senvolvimento, projetandoas dentre as quc
Inais progrideni e corn mcnor incidência de
IcnsSo social.

A EvolucSo da Econoinja

A econolnia da regiao, sujeita enibora aos
niesmos fatores limitantes opostos ao desen-
volviniento brasileiro no primeiro semestre
(to corrente ano, corno desaceleracao no pro-
dução de manufaturados, retração na oferta
de empregos, (IifiCUldades na comercializa-
cOo de algodOo e café, alérn do influCncia ne-
gativa da stagflation inundial, parece ter tido
urn comportamento coerente coin a tendlên-
cia de 1974, amplamente otiinista em ielaçiio
)O Presente and)

Corn efeito, afora a crise que envolveu a
cotonicultura, contornada pela Comissão de
Financiamenfo da ProduçOo, e as dificulda-
Ls (IC plena coInercializaçOo (10 café, res-
ponsOvcis por ligeira queda dos indices de Ii-
quidez cias operaçOes especificas na Quarta
Hcgiibo, nOo se notarani rnaiores refiexos na
area jurisdicionada, aléin dos Ohices ciue cs-
Lrjani afetando a Croflomia hrasjlejra

AnOlise die Alguns Tndicaclores

0 exarne da tabela de ai-recaclacOo (10 ICI\I
valores relativos) no Pals nos rnostra quic.
In) 1.9 trimestre de 1975, houve, em Minas
Gerais, increniento (IC 11,2% em relaçOo 0media de 1974, enquanto) para todo o Brasil
tal inched' foj de apenas 2,2%. 0 aumenfo
alcancaclo por Minas Gerais fol quase idCn-
tico ao do ParanO (11,3%) e inferior apenas
ad) (10 Rio Grande do Sul (18,6%)

A Econoiiija Minejra

U oksemper,ho minejro se expijca: o Es-
faClo C tradicjonal prodjitor de bens intel-me-
diOrios - matCria -prinlas industrials e au-
mcntares -- scfores que permaneceram ativosno perioclo. A rncncionacla crise que arneacou
ernpolgai- a economja nacional nOo Se fezsentjr em Minas Gerajs

Erri rcforço a cssa afiruriativa, vemos quo'
0 mereado CEMIG (IC energia eléfrica conti-
nuou a mostrar acelerado crescimcnto (inch-
cc 232,2 em março/1975, contra 216,7, em
(lezemhro/'1974) . Comportamen0 idêntico se
obser;-a no proolucao industrial, em particular
nos octores sioleriirgico c cimenteiro, olois dos
principais do Estado.

A Econornja Goiana

Embora as estatisticas da arrecadaçao do
1CM registrem, para o Estado de GoiOs, in-
cremento (IC apenas 2,22% no triniestre con-
si(lerado, tal fato nOo significa que o Estado

tenha enfrentado os mesmos percalços das
unidades industrjalizadas Sabe-se que, no pri-
meiro semestre, ha em GoiOs um natural Fe-
ecsso na arrccadaçao, pois so no fim do pe-
riodo colneca a ser comercializada a safra
cuja coiheita se inicja nessa mesma época.
Considerandose que as perspectivas favorO-
veis da safra agrlcola 1974/75, no Estado, fo-
ram confirmadas, pode-se consjderar assegu-
rada a continuidade do processo de desen-
volvirnenfo dl)i regiSo

A Econoiiija Brasiljense

Quanto ao Distrito Federal, o indicador
de que nos selvimos revela a sensivel queda
de 15,5% no arrecadaç5o do 1CM, no 1.0 tn-
mestre deste ano, em relaç5o 0 media de
1974. E, sell' dOvida, o reflexo da retraçOo
no dleman(Ia de produtos industrialjzados: o
Distrito Federal desfruta de padrOo de vida
elevailo, em relacOo ao dc outras unidades, e
sc caracicriza como forte consurnidor de ma-
nufaturas

Todavia, apesar dessa queda, oleve-se levar
ciii conta (JUC a participacOo do Distrito Fe-
(Leral no cômpufo geral do PIB regional ainda
nOo C niuito expressiva. Configura-se, de certo
rnodo, como induzida e reflexa da atuaçOogoverniinentaJ seja quanto 0 sua politica so-
lanai, scja (Juan to 0 consolidaçao (10 Capital
Federal, do que decorre a variacOo do inolice
de cmpregd) (' de renda interna.

Estjinu los

Apesar dos ternores quanto ao cornpoi-ta
ilento ole oconomja nacional é notOvel regis-
trar (Inc. no 1.0semesfne de 1975, hajarn
ocoi'iido fatos que cOlocaui) a regjOo em cvi-
dência (luando se dimensjonain suas perspec-
ivas fufuras.

Em amlios us Estados - Minas Gerais e
(was - pci'durou a politica de estirnulo 00dhesenvolvunenlo) (10 setor sccundOrio, enceta-
do pelo, loovernos aflterjores E olesses esfor-
ens os resultados sOo nitiolos. Os notici0rjos
especializados continuam a afirmar que o
aflUxd) It recursos de invd'stiniento para a
Orea tevc seu rhino sustentado e, por vezes,
acelerado flOS ullimos meses

Den fre OS inic'iatjvas de jnvestjinentos no
Estado (he Minas Gerais, sOo dignas de re-
gistro as da Sousa Cruz (UberlOndia); SA-
MARCO (Samitri-Marcona); VALEP (CVRD)
(AraxO e Patrocinjo); DEMAG (Vespasiano);
STANDARD ELETRIC (ItajubO); MARILOR
(Montes Claros); TRACBELP0LIDEN A/B
(Reid) Horizonte) ; Ancora (ItajuhO) ; Vicunha
(ltajubO); Apolo-Pejxoto de Castro (Juiz de
Fora) ; Cia. Mineira dc Papéis (Cataguases)
Mannesmann e Beigo-Minejra (ampliacOes);
CCPR (Guanhijes) ; Latrobe Steel Co. (VOrzea
do Palma); CELUPA (Jequitinhonha); P0.
CLAIN (Lagoa Santa); Anglo-American Cop.
(Nova Lima); MATSJJLFUR (MonIes Claros
(ainpliaçOo); Zinco (Vazante); Paulista de
Ferro-Ligas (Barroso), etc., alCrn de 17 pro-
jetos de reflorestarnento em 1 .141 .000 ha, na
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regiSo mais pobre do Estado (Vale do Jequi-
tinhonha).
A descoberta de ocorrências ic losfato,

em Patos de Minas, e de zinco, nióbio, titãnio
e terras raras no meio oeste-rnifleiro é tarn-
bern fato deveras auspicioso.
TambCm nSo Poole passar (lespercebido o

Plano governamental de dotar o eixo Belo Ho-
rizonte - São Paulo - Rio de estrutura icr-
roviária adequada, através de nova ferrovia
a ser implantada corn Os mais altos e inoder-
nos requisitos téeriicos, e o inIcio da onstru-
cão, pela CEMIG, da Usina Hidrelétiica de
São SirnSo. A exploi'acSo (las exterisas jazidas
de fosfato (IC Araxá seria facilitada corn urn
gasoduto ate Paulicéia (SP), enquanto o mi-
neroduto ligaria as jazidas (Ia VALEP, em Sa-
litre e Tapira, a Usina dc Processaniento (IC
Minério de Fosfato de Araxâ Outro mninCro-
duto, Para exportação de minério dc ferro pe-
lotizado, seria imnplantado pelo consórcio SA-
MITBI-MARCONA Internaciona!, corn capaci-
(lade Para is miihöes (IC t/ano, do quadrilñ-
tero feirifero (IC Minas Para o l'ortn de 'lu-
barao/Vitoria (ES)
0 Estado de Goiãs, por scu turno, iinptml-

sionado pelo sucCso de SCU deseiTipeliho no
setor da agropecUaria, emnprecnde piovidCn-
cias na busca do beneficiamenlo, Ia in 1110,
(IC suas matérias-prirnaS.

?o setor (IC recursos minerais, Iesenvol-
ye inedidas coin vista ao iflieiO (IC expioracao
(las jazidas (IC fosfato, niobio, iitâflio. VeI'
iriiculita C tcrras raras dc CatalSo, e. Para
viabilizar a indñstria (IC niquel (letrolitico em
Niqueiãndia (GO), dccidiu o Governo Estadual
implantar a Ilidrcietrica de São Felix solire
o rio Tocantins.

Projeta o Governo, ainda, corn vistas a
beneficiar extensa região situada no Norte do
Estado, que experirnenta alto ritmo (IC desen-
voivirnerito, a construcSo da Hidrelétrica do
Estreito. a jusante (IC São Felix, nas divisas
coin 	Estado (10 Pará.

Para prolnover a délnurrcxfje do processo
de industrialização, o Estado passou a conce-
der rncentivos fiscais, medida que resultou na
aprovacSo de 84 projetos agroindustriais e
industriais, muitos dos quais já em impianta-
cSo, que irão gerar 13.960 empregos direto
e absorver um investunento global de quase
Cr$ 3 bilhSes. I)estacam-se, pela sua impor-
tãncia, (lois projetos de indñstrias dc óleos
vegetais corn urn investimcnto previsto (IC Cr$
336.000.000,00; cinCo projetos têxteis, nurn
montante de Cr$ 477.500.000,00; quatro de
celulose e papel, corn uma previsSo de in-
vestirnento da ordem de Cr$ 257.000.000.00;
(lois projetos (IC mineracão coin mu investi-
mento (IC crs 590 .001) 000.0(1; e sele projctos
dc fundicSo, larninaeSo e rnetalurgia orçados
em Cr$ 136.000.000,00.

Fato marcante, que mereCe ser aqui des-
tacado, ein favor do desenvolvimento da eco-
nomia regional. foi a criacão do POLOCEN-
TRO - - Prograrna de Desenvolvirnento das
Areas (Ic Cerrailos. que visa a incorporacão de
3 milhöes de hectares ao processo produtivo
corn a implantacSo de urna agropecuárla em
bases tecnolOgicas modernas. Como se sabe,
so Para os Estados (Ic Minas Gerais e de Goiás,

csta programada a incorporacSo de 2 milhöes
de hectares nos próxirnos cinco anos.

Crises Setoriais

Café

Emboia a cornercializacSo desse produto
tenha sido atingida por crise de ordein inter-
nacional, pareCe que não Sc arrefeceram Os
ãflirnoS dos cafeicultores minCiros e goianos
ujos Estados não foram castigados pela re-
cente geada que alcançou areas cmii Mato Gros-
SO, Paranã e São Paulo. Os pianos do GERCA
- - revigoi'arnento (10 plantio (Ic novos caiezais
forani aceitos corn estusiasrno, c tudo faz crer
(Inc 5(05 objetivos alcanCem tanto Cxito quan-
to ((S I) I(ced entes

Batala

(15 laLatieu1t01es do Sul dc Mina.s ermfrcn-
L(rarn (Ii liculdade por OCaSiaO (Ia safra . A
irise foi idenficada como (IC "rnercado", o
(lual tcria passado (Ia "procura" Para a "oier-
ta', corn aviltarnento do preco (10 produto.
.-\lgu mnas medidas foram iinediatarnente torna-
las pelas ,(utoridadcs federais, corn a cola-
boraao do Banco do Brash S.A., corn o que
se consegUiU normalizar a situação. A rigor,
a crise nao foi tao grave quanto se propalava.
Nossos crCditos (Ia espéCie estão praticarnente
i'esguardados (IC niaiores riscos do que os
normals.

AIgo( lao

S rctraçaO do mercado (10 produto, no
ano passa(Io, motivOu a crise (IC sua comer
('ializaçno no inicio deste exercicio. A super-
posição de sairas We 1973/74 corn a de
1974/75) viria agravar a situacSo, tornando
problemâtica a liquidez dos ernpréstirnoS do
hanco ao setor. Todavia, as medidas tomadas
pela Comissão de FinanciamefltO da ProdncSo
e pelo banco, oportunas, contornararn a si-
tuaçãO.
Paralelarnente a decisSo da CFP de ad-

quirir o saldo da safra de 1973/74, nSo nego-
ciado pelos heneficiadoreS e produtoreS foram
adotadas pelo banco linhas especiaiS de cré-
dito a industria têxthl, visando a incentivar
a comercializacSo. Ate junho do corrente
ann,tais crCditos já haviam alcancado Cr$
158.658 .000,00 na Quarta Beg

,
	Operacioflal.

Os resultados obtidos cont essa acão Con-
junta (Ia CFP cont o Banco do Brasil indicam
(lue os cotonidultoreS, agora, aliviados. pros-
segUirao normalmente corn as suas ativi-
(lades

BOVINOCULTURA

0 cornércio jnternaciorial dc carneS SO-

freu violenta retraçSo no ano passado, cau-
sando sCrios transtornoS ao setor no Brash,
pois o Pais Sc preparava Para atender maiS
amplamente aquele mercarlo. 0 reflexo da
anormalidade logo se fez sentir no rnercado

interno, pela dirninuiçSo, por parte dos in-
gorificos, da procura de bois gordos Para
abate.

A situação, contudo, embora ainda urn
lanto indeiinida, já não Se aiigura tao gra-
ve. 0 .noticiário de vários jornais e de revis-
tas especializadas nos (Ia conta de uma possI-
vel reacão do mercado internacional, iato que
podera levar 0 mercado a normalizaçSo.

Dc outra parte, a safra de bois gordos id
findou. Assim, o tempo contribuirá, sem dii-
vida, Para a definitiva solucSo do caso.

Alas, visando a minorar Os efeitos dessa
crise sobre a renda dos pecuaristas, criou o
banco linha especial dc credito pela qual se
injetam volurnosos recursos no setor, através
do que charnarnos de "financiamentos Para
retcnçSo de crias". As aplicacöes dessa linha
de crédito, so na Quarta Região Operacional,
alcancaram, em junho do corrente ano, a cx-
pressiva cifra de Cr$ 1.037.459.000,00.

Cabe-me registrar, ainda, que o Governo
Federal conti-ibuiu, de modo basta.nte positi-
vo, no sentido de absorver o excesso (Ia pro-
duçäo, através da concessão a COBAL (Ic vul-
toso crédito Para a estocagem de came. A
operaçSo foi realizada por nosso interrnédio
e coroada de exit0.

Comercio de Manufaturados

A retraçSo identificada no setor ioi tra-
tada pelas autoridades governamentais corn
grande atenção. Medidas de natureza fiscal,
aliadas a outras de ordem creditIcia - cré-
clitos ernergnnciais - parece terern sido has-
tante eficazes.

Houve certa recuperacao da indOstnia no
segundo trimnestre, Como Se trata de setor
altarnente dependente do nIvel de renda da
populacão urbana, espera-se a normalizacao
da demanda no decorrer do semestre em cur-
so, quando, de modo geral, são mais nurne-
rosos Os reajustes salariais.

Alguns Aspectos da AtuaçSo do Banco
do Brasil S.A.

A dernanda de crédito durante o 1.Q se-
mestre do ano em curso continuou intensa
como em 1974.

Não obstante a ocorrêndja de linhas de
crédito especiais e emergenciais, como antes
referido, as aplicaçoes normais revelam per-
feito enquadramento corn as "projeçOes" do
Orcamcnto Monctário. Esse fato demonstra

que as aplicaçôes da Quarta Regio Opera-
cional cresceram corn a intensidade progra-
mada pelas autoridades governamentais.

Houve condiçöes Para expandir Os cré-
(litos além dos parãmetros do Orcamento, o
que so não ocorreu devido ao rigido contro-
Ic exercido pela Diretorja sobre as dotaçoes
(las agências. Em razSo disso, pode-se aiir-
mar que a demancla da clientela permanede
inte.nsa.

Quanto aos crédjtos intra-orcamentarjos
da CREA!, rode-se afirmar que as aplicaçoes
se comportaram próximas ao programado
superando-o em valores inexpressivos Ern ra-
Zo disso, tamhémn se aplica aqui a conclusão
die que a evolucão das atividades rurais, na
regiSo, desenvolveu-se clentro do ritrno pre-
visto pelas autoridades federals.

Convém assinalar que vem crescendo sen-
sivelmente a demanda de crédito por parte do
setor rural, registrando-se, particularmente no
Setor da bovinocultuna, urna "dernanda nepni-
mida".

A I)iretoria (Ia Quanta Região Operacio-
nal vem, corn parcirnônia, liberando verbas
Para financiar a bovinocultura, buscando con-
templar, prionitaniamente aquelas regiOes, scm
alternativas, (IC vocacao nitidame.nte peCuã-
na.

Wm recebendo substancial apoio da Di-
retonja as operacOes deferidas pelas agências
Para financiarnento de negociaçao de gado
fino em ExposicoesFejra regionais on nacio-
nais, dado o alto significado desses certames
no estirnulo ao apnimorarnento clas raças.

Mesmo assirn, essas operacOes estão su-
jeitas ao controle da Diretoria, que se man-
tern no firrne propOsito die Conter a expansão
das "operacOes de investimento rural" se nSo
dentro, pelo menos muito prOxima das metas
do Orcamento Monetãrio,

Na area do PROTERRA, programa que
abrange financiamentos em condiçOes espe-
ciais quanto a prazos e juros, as operaçöes
transcorremn norrnalmente, ernbora se registre
acentuado aumento de solicitaçoes de créditos
(Ia espécie, particulai-mente por agropccuaris-
tas estabelecidos ao forte do Paralelo 13, no
Estado (Ic Goiás.

H, ainda, programas espedhais - FIREX,
FUNPROçUCAR, FURAI-SUL, BID 205, BIRD
868, PASEP, FESP, GERCA, CONDEPE, PRO-
LEITE e outros, todos voltados Para o apni-
morarnento teenolOgico das atividades, atna-
yes dos quais, scm perder de vista a indispen-
sãvcl pam-CimOnia na aphcacao, esta regiSo vem
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(IiStrjl)Uifl(lO satisfatoriairicntc o crédito Ss em-
presas interessadas.

A reformulacSo (10 CONDEPE, através (10
l'ROl)EPE, junto corn o Progiama de Recupe-
iaçSo (IC Pastagens PRONAP C 0 POLO-
CENTRO sao OS grandes trunfos da regiao
para o desenvolvirnento rural. 0 Banco do
Brasil irS participar ativainente dos trahaihos
de irnplantacao (1CS5CS prograrnas.

Bede de Aêricias

0 acentuado clesenvolvimento (las ativi-
dades econOrnicaS (Ia regiSo jurisdicionada
pela Diretoria sob miha responsahil id a Ic
impOc ao hanco a criaçao (IC novas depen-
(léncias tiara (las vazSo ao creseente volullie
(ic propo,tas (IC fina.ncianientos

A atual rede de filiais autônomas da
Quarta Hegiiio Operacional compOe-se de 155
unida(es que, sornadas As 22 suhordinadas, al-
cança o total de 177 cm pleno funcionasnento.

Embora criadas, ao final (IC 1974. mais
15 agências no Estado de Minas Gerais e
outras seis no (IC GoiSs, so uina foi inaugura-
da, cjue é a de Itaijirito Perns:inecem ens
fase de instalaçao it) agencias autonornas Ciii
Minas: Aguas Forinosas, Arcos. Barreiro (Met F

Belo Horizonte), Brasilia de Minas, ThiS, Ilu-
raina, Janauha, Lajinha, Manga, Monte Santo
(le Minas, Mutuin, Pedro Leopoldo, Pitangui,
Pium-i, Salinas, Santa Rita do Sapucal, Silo
Gonçalo do SapucaI, Silo Lourenço C \iscondc
(to Rio Branco No Estado (le Goias, perma-
necern também em fase (IC instalacao outras
dcz agências: Born Jesus (IC GoiSs, Cacu, Go-
linhas dc GoiSs, Gurupi, ItajS, LuziSnia'Ali-
racema (10 None, Piranhas, Silo Dorningos e
SilvSnia.

Presentemente, realizarn-se estud os coin
vistas S criacao, ainda ein 1975, de mais 15
agências no Estado de Minas Gerais e cinco
no Estado (IC GoiSs.

Coin a inauguraçao das agências jS criada
(I flUCF() (IC dcpendência da regiSo asCende

206 filiais

L i(J U! (I CZ

A dcspcito (las dificuldades atravessadas
no jnicio do ano, Corn problernas (IC corner_
cializacilo (IC certo, pro(IUtos primanjos
café, algodSo. batata C denivados hovinos, o in-
lice (IC liquidez (las operaçoes (la regiao ainda
é excepeional, situando-se na clevada cifra do
98,73/

Mesiiio assini, IaI indice tende a Inelhorar
no (lecorrer do cxcrcicio, tendo em vista o
crescirnento do volume de propostas reccbj-
(las pelasagencias. que scriio orientadas no
sentiilo da noi'rnalizaçao da'0 operacScs em
curso anoriiial.

Dc qualquer forma, o nIvcl (le risco das
Fa'Ue'. )]',I c'o,'resJofl(I(ii(Io a 1,27' (lOS

creditos totais. aiiida me parcce muito born,
snhrctiulo SC SC considerar o rigor na clas-
Sili('aea() das operaçOcS ditas anormais : atra-
o superior a 60 ihas na Carteira de Crédito
hera] e a 180 dias na CHEAT. Alérn (10 mais,
os riscos estilo pulvenizados cntre rnilhares
1e devedores.

Con ci us So

Final iiientc, é (le justica ressaliar aqui
(Idle. maigrado as (lificuldades enfrentadas no
ifli(iO (to cxercicio, 0 (lesempenho da econo-
islia regional foi satisfatOrio, gracas ao apoio
e aos estirnulos cjue the foram deferidos pelo
Banco (10 Brasil S. A., por onicntaçSo (Ic scu
Presidc.ntc, Eng°. Angelo Calmon de SS, con-
soante politica (lefinida pelo Egrégio Conse-
Thu MonetSrio NaCiotUil
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