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114.' REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 1. 9 DE OUTUBRO
DE 1975

PRESIDENCIA DOS SRS. 1)EPUTADOS JOA()
FERRAZ. FERNANDO JUNQUEIRA H PEI)R()

GUSTIN

Comparecimento

	Joao 1CI'I'aZ -- - F(i'flan(I() Junqucii'a 	 -
Wilson Tanure --- L'cio (IC Souza Cruz
Said Arges 	 Jnia Manse ---- Pedro Gustin

Amilcar Padovani -- - Antonio Pills - -- Car-
los Eloy - Carlos Lensos -- Cli ristovam Chia-
radio - Cicero Dumont - -- Cyro Macin -
Dalton Canabrava --------1)eliiin Ribeiro - -
mingos Lanna 	 Elmo Braz 	 Emilio Gallo

Emilio Haddad ---- Eurlidcs Cintra -- Eu-
nipedes Craide ---- Fiibio Nitini ----FOhio Vas-
concelios ---- Ferraz Caidas --Geriésio Ber-
nardino ---- Gerardo Renault - - Comes Morcira

Haroldo Lopes ---- Humberto de Almeida
- JeSUS Trin(Ia(IC --- JoSo Bello --- JOiO)
Navarro -- Joao Pinto Ribeiro - - Jorge Or-
lando Carone -- José Hononio -- - José Lavio-
la -- José Santana ---- RemiT Kumaira -- -
Luiz Baccarini ---- Mciides Bairos - - Milton
Lima - Milton Sours - -- ---- -(r y an Acayaha -
Narcélio MefldCS -----cit Jahur - - Nilson Con
tijo	 Nunes Coelho --- Pedro Narciso
Raimundo Albergaria -- Honaldo Canedo
SebastiSo Nascimento - - Sérgio Ferraro - --
Sérgio Olavo Costa -- - Vicente Guahiroha

Expediente

OFICIOS

Do Sr. Sérgio Raimundo Ncgr5o ilt Sousa
Franco, da Chefia do Gabinete (10 Ministro
da Saide, ens aten dirnento ao Hequerim ento
n.9 308, do Sr. Deputado Slendes Barros, es-
clarecendo que projetos (IC lei sobre () ('Oil-
trole de niedicamentos fabnicados no Pis ((Ii
importados, foram encamninhados S Presidén-
cia (Ia RepOblica;

do Sr. JoSo Camjlo Pena, SccrctSrio do
Fazenda, atendendo ao Requerimento do Sr.
D eputado Fernando Junc1ueira, sobre conces-
Sao de reducSo de débitos fiscais As coope-
rativas, esciarecendo que, otravés do Reso-
lucao •Q 490, foram concedidos 05 coopera-
tivas de produtores Os estiniulos pleitcados.

Proposiçôes

IROJETO DE LET N. 243/75

(encarninliado pela Mensagein Governamental
n: 89, que fixou cm 30 dias o prazo de sua

apreciaçOo)

DispOe sol)re a natureza dos cargos
c funOes exercidos poi' oficiais e procas
dii PolIcia Militar na Secretaria de Es-
tado cia Seguranco Pdblico e dá outras
pi'ovidencias

A Assenshléia Legislativa (10 Estado (le
Minas Gerais decreta:

Art. 1. -- Os cargos e funcOes exercidos
por oficiais e praças (Ia PolIcia Militar nos
(liVel'SOS setoi'cs do Secretaria (IC Estado do
Seguranç'a POblica sao considerados dc natu-
reza polieial-nHlitar para fins (IC direitos e
vantagens previstas no Estatuto do Pessoal da
PolIcia Militar, contido no Lei n. 5.301, (IC
It) (le outubro (Ic 1969.

l'ai'Ografo unico Ao oeupante dc cargo
de provirnento em com-issao serS assegurado o
lireito S opçOo pelo reinuneraçao percebida
Cm razao (IC SCU cargo (le provinento efeti-
so, acrescida lie urna gratificacao de 20%
(10 valor atnihunlo ao sinibolo de vencimento
(10 cargo de provirnento em corniss5o que
OcUpol'.

Art. 2. NSo se aplica aos oficiais
ocupantes de cargo em corniSSao, na Sec-rota-
rio (IC Estado do Segurança Pdblica, o dis-
posto no artigo 17 e seu parOgrafo ñnico da
Lei n.° 5301, (IC 16 de outubro de 1969.

Art. 3. Hevogam-se as disposiçOes em
conti'ai'io, entrando esta lei em vigor na data
dc sUa publicacao

Dado no PalOcio cia Liherdade, aos

PROJETO DE LEI N. 0 244/75

(encaininhado pela Mensagem Governainental
1I. 0 90, que fixou em 30 dias o prazo de sua

a p nec iac So)

DispOe sobre o rcajustamnento dos Va-
lores dos sImbolos, vencimentos, soldos
e proventos do pessoal civil e snilitar do
Poder Executivo e dS outras providências.

A Asscmbleia Legisiativa do Estaclo de
Minas Gerais decreta:

Art. 1.0 - A partir de 1. de outubro do
1975, os valores dos simbolos, vencinicutos,
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sol(los c pi'ovdfltos (10 pessoal civil c niilitai'
(10 P0(1 Cl' Lxcculivo fic m l'cajUSIa(IOS na for-
lila (ICSla ICj c (IC a('Ol'(IO COOl OS faholas COIlS-
tantcs (i.)S Ancxos I a IX, 11SSifl (liScnhlma(IoS

1 AnCXo I, cOfltCfl(Io os siinljolos V-i
a V-75 previstos 110 Anexo II (10 Qua(lroPCi'-
IlIanentC, a quc SC rcici'e 0 DeCrClo n. 16.409,
(1C 10 dc juiho (IC 1074;

II	 () A1ICXO II, ('On ICII(Io OS fliVCiS (IC
vcncincntos (IC I a XXII;

III os Ancxos Ill-A, Ill-B C 111-C, coin-
pi'ecndcndo OS fliVCiS (IC VCflCiITicfltOS (lOS car-
gos (10 Qua(lro Pcrmanente (10 Magistéi'io, a
(JUC SC 1'CICI'C a Lei n. 6.277, (IC 27 (IC (IC-
zcmbro (IC 1973, C 0 valor (10 incentivo
'IuIivida(le

IV	 o AflCXo IV, COflICfl(IO OS fliVCiS (IC
'icimFo ks dos ('argUS (10 Quadro Comple-

inentar (10 Magistério, a quC se referc a Let
n. 6.277, de 27 (IC (IuzCrnbro (IC 1973;

V - o Aflexo V, contendo OS fllVCiS de
VCflcifllCfltOS (lOS cargos incucionados no Anexo
II (Ia Lei n. 6.597, (IC 1. de juiho (IC 1975;

VI -- OS AflCXOS VI-A C VI-B, comprecn-
(Iefldo os simbolos (IC venciflientOS (lOS COi4()S
(10 Quadro Especifico (Ia Policia Civil, a que
SC I'CfCrC a Lei n2 6.499, d c 4 (IC (lCZCltlhl'O
(IC 1974;

\1l C) AnCXO VII, coiitcndo (,S valor('s
dos SOI(1Os dos oficlais C pracas da Policia
Mi] itar

VIII C) AflCXC) VIII. COIItCIl(lO 05 51111-
bolos (IC vcncimenlos (lOS cJl'gos (IC provi 11(0-
.o (ni COII11SSII0 (C-i a C-14)

IX 	 o Anoxo IX. compl'CCfi(ICfl(IO ((5
bolos das funcoes gi'atificttdas ( l'b-1 a kb-i)

Art. 2. --- ApI wa-sc ao SC l'\ 1(1 or FF111 Ufl 0-
rtolo (Ia JUSt1Ca (IC l . a instancia. no (ItiC COUIJCI,
() rCajUstaliicflto (IC('(( I'l'('IIIC dos lahelas COIlS-
Iantcs dos AflCX0S It C VIII (Testa Li.

Ark 3. Os vcncimCnloS (105 calgos (IC
Seci'CtSrio (IC Estado fItiSsItili a set-, a pi'Iii'
(IC 1. (IC outubro (IC 1975, (IC Crs, 10.000,00
iilCnsals

ParSgrafo Ufl1CO - Aos cargos (IC (tue trata
(ste artigo, eOmo rcprCsCnlacao incr ntc 1(0
SCtI cxcrciClo, sera IiIi'il)Ui(Ia a VCrha (IC Ci's
96.000,00 anuais, it partir (IC L (IC outuhi'o
(II' 1975, pagavCl em duodScirnos

Art. 4. Os vcncimCnl((s (lOS Calgos (IC
Scci'ctSrio Adjunto, Advogado-Gcral (10 Esla (1),
Consultor-Chcfc (Ia Assessoi'ia Técnico-Consul-
tiVli, 1)i i'CIor (III InlprCnSa Ofic ial, I)iretor (I
1) cPa1't iflento (IC Repl'CSCIlIaCIlO (10 Gavci'no 0
Es Itolo (IC Slinas Gerais em Brasilia, do Cooi'-
(I('n 10101' (IC Cul tura C (10 Seen tai'io Particular
(10 Govcl'nloIor ptiSSafll 1( SCr, a partir de 1
(IC ontubro (le 1975. (lC Cr$ 7.800,00 mCnsais,
fican (10 extinto o cargo (IC có(Iigo EXI 1-bC 1
('OflS[alltC (10 AnCXO XVIII, (10 DecrCto fl.'
16. 686, do 27 (IC outuhi'o (le 1974.

Paragrafo unico 	 Aos cargos (IC que ha ta
cSl(' artigo, colilo l'Cprescntacao inerCntC 1(0
St'U eXerCiClo. Scl'a atril)ui(la a vei'ba (IC Ci'$
50. 400W), a plll'ti' (IC i.' (IC outubro de 1975,
paga'Cl tin (luoclecirnos

Art. 5.' - Aos ocupantes dos cargos de
ColnarldantC-GCral da PolIcia Militar, ChcfC (10
babincte Militar (10 Governador do Estado C
Chel'e (10 Lstado-Maior da Policia Militar fica,
igualinCnte, atrihuida, a titulo (IC rcpl'CSCfl-
taç 	 llao, iCI'CIItC 1(C) (XCI'ClClO dos cargos res-
pCctivoS, uma vei'ba de Cr$ 60 .000.00 aflUais,
a parti' (IC 1. (IC outubro (1C 1975, pagavel
1111 (IUOdeCimOS

Art. 6.1 A verba de represcntaciio pre-
vista IlCStti lei somente C pagavel ao titular
('nqutlnto perfllanCcCr 110 exrcicio do cargo
i'espectivo, flUO SC incorporando no vencirnen-
IC) OU soldo C Dent 005 p1'O\'CflIOS (10 inati-
V (10(1 C

Art. 7." Os vericirnentos dos scrvidores
do Quadro Suplcrnentar, a one se rcfcre a
Lci n. 5.842. (IC' 13 (le (Iczenibro (IC 1971,
;cr5o Os ('OnstafiteS da tahela dC flIVCiS dc
cfi 'iIlCntOs a CIUC se refere o Anexo II, (IC

acordo 1 0111 11 ttlbCla dc corrcspondencia cons-
IIII IC (10 AflCXO X tlesta ici

Art. 8.1 Os ex-CIIlprCgadOS CIa Navega-
çao Minc'a (10 Rio Sao Francisco quo, Clfl
(Iecol'rcflcia (10 contrato uirlllado pelo Estado
(IC Minas Gerais corn a ConiissSo do Vale (10
Sao Francisco. cm 6 dc junlio (IC 1067, passa-
1'0111 a se t, rcinun rados pc lo Estado, sci'So en-
(1 00010(105 flOS 111('CIS (IC VCIICiII1( nIos I a XXII
a ciue st ref ere o Ancxo I da Lei n. 9 6.597,
IC 1.' (IC julbo (IC 1975.

1.' -. 0 enC1uadrarncnto far-se-S no ni-
'cl (IC' VCflCilllCfltO inCdiatanleflte SUpCI'lC(I' 00
(10 stdario atualmt'nte percehido pelo ('X-CIfl-
pi-egado, 11110 colliputaCloS os adicionais per
tcinpO (IC scrvit'o, hem o abono familiar, que
paSsai'tio a set- pagos (IC' acordo corn a legis-
ti('IiO t'stadual

2.' 0 pcssoal a (Luc SC rCfCre este
II i'tigo sera lot ado na Sceretaria (IC Estado (Ia
Ftizenda, SC1II prCjuizo (Ia Still posterior 010-
V Ihll('llIticIiO, (ICVCOdO a Secretaria CIC Estado
(Ia AdllliniStrat'aO pl'011lOvCr, no p1'aZO mSxi-
1110 (IC 30 (11115, a regulai'izai'i'io (Ia SUIt situacaO
lunciontil

Art. 9.' --- Aplica-se lOS funcon rios ma-
tivo,u 1111 funcoCs gl'atifica(IaS, on c'ue tcnhain
I tOo, nos termos (la lei, garantida a continui-
dade (Ia percepçiio (IC fun(-Ses gratificadas
(sImholo F(1. 1 a FG .9) OU (las gratificacOes
(lc CXCI'ClCIO a Clue se refCrC o art. 51, 3.',
(Ia Lei n. 5.426, (IC 19 (IC 111010 (IC 1970, 0
(liSpOStO no art. 3.", item 1, (10 Dccreto n.
17.045, (IC' 10 (Ic marco (IC 1975.

1J 0 aurnento a que SC refcre o or-
tigo sC'rS calculado sobre C) SinlhOlO CIa funçSo
gI'atIlicaCla on sobre o valor (Ia gratificaç''ao,
no caso (IC funcionario cut atividade, on sohrc
o valor (los proventos, no caso de inativo

2 . 1 	As gratificaçOes (IC cilefia C (IC
SUhCIlCfill (IC eXatorill, a otle se i'efei'e o art.
5.".	 3.", (Ia Lei n. 0 5.426, de 19 de rnaio
(IC 1970, n5o poderSo Cxceder, rCspectiVamente,
a 50 	 e 305c (Ia remuneraçao (10 funcionSrio.

3.' - A (liferenca a major (10 valor
(las gratificaçoes, a q ue se refei'e 0 pai'agrafo
anterior, e 0 (las funçOcs gratificadas aUIllCfl-
tadas nos tCrnlos deste artigo serSo conside-

radaS C010 vantageln pessoal. a ser a)sorvida
pClOS aUnlCflI0s decoi'i'entes (lesta lid C (IC leis
jiosteliores.

§ 4V 0 rcajusl 1(111(11 to dos 1)I'OVCIl los
(los inativoS, concedido nos tCrmoS dCste w-
hOC) absorverS. OS',(UIIICfiIC)S percChidos flOS
termos (Ia Lei n: 6,597, (IC 1." (IC' Jti]llO (IC
1975, e os decorrcfitcs dl( aplieaçao (Testahi

Art . 10 - A partir (IC 1.0 de outuhro (IC
1975, 05 prOVC'fltOs (105 sCr\'idOl'CS inativos
('iVlS C inil itaics (Ia 10 Irninisti'acao (Iirctallldflte
5Ubo1'Cna d II 110 Poder Exn'ut iV() serSo rca-
justados (Ia sC'guintc fornla

I - 8 1/(	 pal'a ((S illIttivOS benefichi(los
pCIII Let n.' 6,597, (IC 1.' (IC' julho (IC 1975;

II	 24r- para OS ifllltivoS (10 Quadro
permllnen te (10 Magistério, a one se rcfere
Lei 	 6.277. (IC 27 (1C (ICZCITII)rO (IC 1973;

III	 24	 ptti'a Os inativOs (10 Quadro
CompIefl1Cntr do Magistei'io, a (JUC 5'' rC'IC'rd
a Lei n." 6,277, (IC 27 (lc dezembro (If' 1973:

I\'	 18 	 para Os inativd(s (10 Magisk'rio,
a qite se ref ,"re 0 01. 3.% inC iso 1, (10 1 )ccr ('t(
n. 17.040, (Id 7 Cli' Illt1l'0 (le 1975;

V - 18 1,4 plll'lt OS iflt(ti\'OS (10 Quadi'o
Espccifico (Ill Policia Civil n So hen ('11(111(1 ((5
pela Lei n.' 6.597, (1C I.' de inlllo (Ic 1975:

VI - para 05 inativos (Il( Policiti )lilitar,
tIp! cam-so ((S vl1IOi'CS Io soldos ('onstantd's
(10 Anexo VII (Testa id

VII 34 1/c sohrc os proven tos dos ma-
tivos do Quadro Perni 1111(11 tc, :1 ([He SC l'efCl'C
o Decreto n." 16.409, (le 1)) (Ic jLdho (IC' 1974:

VIII -- 34 sohrc Os prOVdntos (IC 1.
de outuhro (IC 1974, (IC SC'rvldor( saposcntados
em cargos 1150 l'('IliCiOfllldOS nos incisus ante-
riores, flt'm hell e lie ito] os pdloS Decretos n. 5
17,040 e 17,045. (IC' 17 (IC' marco (IC 1975.

Art. 	 11 -- _\ 	 PtlI'hll' 	 (Id 	 1.' 	 (IC' 	 ((tltuhl'((
(Id 1975, inclusive para ap]ica('ao (10 (lisposto
nesla lei, Os Pro\'CntOs (105 fit ncionSi'ios jill!-
tivos sei'So fixados ('0111 OhsdrVafld'il( (IC) (11',-
posto no art. 3." C seus partigrafos Ia Lei
n.' 6,565. (]C 17 de abi'il (IC 1975.

Art. 12 , -De acoi'do ('010o (IiSI)OstO 110
art. 103, paragrato Uico, tilindli 6, do Coils-
I ituiç'ao (10 Estado, OS pi'oven tOS CIII inal ivi It-
de serao revistos (rua000, ('111 funriIo (Itt 1(111'-
l'liOtlO (10 poder titiisitivo (hi 1001(111, SC 1110-
dificarem Os vencimentos dos fUnC'iOnt'trios cot
a hi Vi (Ia (If'

Art. 13 A partir (IC 1, (II' outubro
(IC 197, as pensoes pagas pelo Tesouro lerSo
Ulli valor minirno (IC Cr 310,00 rncrtsais

Art. 14 - A partii' (lt' 1.' (IC OUIU](l'o
do 1975, fica aunientado em 50 ' o valor , (10
ahono familiar fixo.

Art. 15 -Nos cS]Cul((S (lCcol'h'entes (h
dPllCaçao (Testa lei, (lesprczar-se-So as fraç'Ses
(IC cruzeiro, inclusive corn relaç5o Ss vanta-
gens fixadas corn base nos va]ores (If' fliVC'is
de vencirnentos

Art. 16 Aos atuais oC'upalltes. dill C',!-
rater efetivo, (lOS cargos (1C Dirtor (IC (irupo
F..,sco]ar e Inspetor Seccional (If' Ensino Pri-
mario fica assegurado o direito de PCI'CC'h('r,

como vCflCifllCiltO, o valor estabele 'ido PtU'
OS Ctti'gOS (IC l)ii'Ctor, SillibOIC) 1)-1, grau C,
t' I llspctoi' Escola r, SimbolO 1-1, grau C, res-
I)t'CI i\'allldfltd

Art. 17 - Ao atual ocupante (IC cargo
(IC magistSrio, CStavel 110 Sdi'\'i( 0 publico, no
lufiçao (IC 1)i'etor (IC (irtipo Escolai', tIC Ins-
pelor Seccional de Ens jno I'riniSrio ou (IC
Dirt br (IC EnSillo MSdio 5 data (Ia Lei n.'
6.277, de 27 (IC (IeZcillbi'O (It' 1973, aplit'a-se
o disposto 110 art. 22 e scus pai'agrafos (Ia
Lei n. ' a.945, (IC 11 dc julho dc 1972, oOScI' -
l0I() 0 \'I(lOi' (IC( siinholt correspondent(! a

clasSificl(ç5o tla uuida(IC (IC t'nsino onde t'xer-
CC' a ftinçao, t'otli 0 vC'flt'iifldfitt) nun illC( ( 105
slitiholos 1)-i grau A, 1-1 grail A e l)-3 grou
.\., 1'42SpCcti\ arnente

ParSgrafo Snico - Para Cf t'ito (IestC ai'tigo,
coil ta-st o tcnlpo (IC cfctivo C'XCi'CiCi(.) (las
FiincOes Ilt'ld IllC'ilC' iOilO (las, II1C'Slllt) Colic ltlltC'-
1101' 11 vigdnCta (Ia Lei n.' 6.277, dt' 27 (IC
Icz, illhi'o (Id 1973.

Art. 18 	 A gratificaçSo percChida liS
il1S (IC Cjuttli'o anos, 00 data CIdsti( lci, na

fOt'inl( pi'C\'istLt no art. 38. 5.", ([a Lei n.'
3.214, (Id 16 (IC outuhro (Id 1964, C'onslituirli
Vl.ntltgd ill ],CsSoal do funoionSrio quc retornar
S rCpal'tiçao (IC origem on for dispenstolo (Ia
funt,'So, sem scr a pcdido

Par5grl( I ' o 1111 1(C) A alltagcill ]]C5S0l(I
rcferi tlti no artigo serd absoi'vida pclo \'Cri-
('tilIdIltO (10 cargo (lute o funt'ionSrio vicr a
((cupar no Qnadro Peruimanentc, (IC' Clue trata
o ])t'creto n." 16.409, de 10 (It' jullio (IC' 1974

Art. 19 As (Icspt'stts (IC'cC(rrCntcs (10
XCC'U('t(O (I! sttt lei C'Ori'erao tt t'onta (IllS (10-

1 açoes ori'aunentarias pl'Oprias, fit' llfl (10 0 intla
0 P0(1(1' Exf'culivo ltUtOl'iZltdO It a)i'ir t'i'edito
suplenlcn tar, ak' o I ilflitc 11CC'CSSIIi'i C), C Ii anular
Iotaç,'SC's ((m'('anlcntarit(s, p1(111 t'SSd firn -

Art, 20 Esta lei entra eii vigor ha
(11(111 (If' SUIt 1)111)1 iCl1('ltC), rCVOgt((IOs 0 art. 7."
(10 Lei n; 6,565, (It' 17 (IC Ithl'il (IC 1975, €'
(ICililus (IispOSiçoes ('Ill C'onIi'ai'io

1)1010 no PttlSt'io (lIt Eaibcrdadd, acts ...

Nota do Divisiio (IC' Bt'( 1u'ao t' PUhliC'l(-
('lU( As labdias C leis C'itlt(!as neste projelo
formi puhlicadas 110 into grIt 110 Didrio do lad-
[JS/UtlI1O, no ata (Testa I'CUniao , )

PHO.JETO DE LEI N,' 245/75

Auloi'iza o Potlt't' Ext't'utivo a i'cvcr-
1(1' i IllOvC'l Ito pat ('ilitOfliC) (IC) Munit'ip tO
(II' (ir50-Mogol.

A Assemblei:i Legislativ a (10 Estado (IC'
.1101(5 Gerais deC'I'eta

,,l't. 1." 	 Fica 0 Potler Executivo tttm-
I ()FiZadC( a l'evf'rt( 1' to patrimflÔIlio (10 Muni-
C' Il0 (Id Ci'50-\Iogo I terreno adCjuirido (I CStC',
)01' (loacao, conforme ('Scrttui'a piib]ica lavrl(-
(Itt no livi'o 19, Its. 99. v.,/101, (10 Cl(rtSrio
(10 1." Oficio dli Comarca dl' (irSo-Mogo], (IC-
vidamdntC IranSC'I'iIIl no registro (IC lllIO'.'CiS,
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SOB u. 7 .501,  constante em, livro II. 3-I, as 	
IROJETO DE LEI N.9 246/75 	 , 	 •	 E 	 n •ca Federal e 	

(IC cIassC u.	 . 	 .	 .. 	 .

us. 177, do CartóriO (10 Oficial Amadeu Fer- 	
I 	

dC aPla° 'a Caixa co91 	
a 	 tagl() prof1SS1Oflal1Zantc atribuindosC nas ati-

rcil"t PU1iflO I1'I i1CSIfl1 Comarca 	

sociaca0
 dos Economlarlos Federals (le vida(1CS 	

rn iflimOm	 (le 480 horas/

C	 C	 C	 ' 	 . 	 . 

Concede subvencOes a diversas ins- 	 Minas Gerais pClO centcflârio de sua jnstalacao 	 aula.

Art. 2. 	 Esta lei entra em vigor na 	
itu1coeS, para 0 exCrCICiO de 1976. 	

este Estado 	 ' 	 .	 . - 	 . 	 --

data d 	 bF C

	 Art, 2. - As disposicoes desta le i apli

( a ci C SUd 11 icacaO. 	 A Assernbléia LeøislatiV do Estado de 	
do Sr. Deputado Nunes Cociho, solicitafl 	

cam-se ao cursos jâ cm funcionarnento na

Art. 3 • Q 	Revogam-Se as disposiCöes em Minas Gerais (lecreta 	
C

	 do pmrrOgacao (lOS trabaihos da COmiSSU 	 Academ i a (IC Po1icii civ:1 de Minas Gerais,

eontrdriO - 	 -	 .	

(IC 
inquérito para eXarniflar prcjUi7-OS causa- 	 .	 0	 ' 	 -

Art. 1 -- 	 Loteri & (10 Estado de Mina
dos cm nOS5O I stado po carttlS economiCOs 	

\it 3 	 lei enti i cm ioI n

Sala la ReuniöeS, 1° de outubro dc 1975- 	 Gerais paard, no exercIcio de 1976, de acordo 	

C	 C	 d I 3 cCçC. o.

	corn 0 dispostO no inciso IV do art. 4., da 	
A,Vt: ." 	

Revoam-5C as dispoSicOes em

coni qdo l

	

dos ro etos clue

Chris1oL'afl Chiaradia	 I"ckbio Vascon- 	 do que dispöc a Lei n. 5,228,
Lei n. 6.265, de 18 de (1c'zemhro de 1973, 	

Comunia öes

cellos Vicente GuabirObCl -- AntôxliO Dias 
e nos termos

- - 4niulear PadoviIrli	 Delfirn Ribeiro -	 de 18 de juiho de 1969, as entidades adiante 	
1975.

 Sala 1as ComiSsOcs, i: (le outublO (le

Carlos Lernos,	
enumeradas, as seguintes subvencöes 	

Do Sr. Deputado SérgiO Fur 	 (3), que

( & relação das entidades benefiCiárjas 	
dâ ciência a Casa do falccimcflto dos Srs . 	 •	 -	 -

JU5tlfl( (COO - 	 pieteitu' I MiniCip d (IC de acordo om as ernendas e subernendas 	
Jose Launa Filho F1c1SS1fl0 Vii l( e 1u 	

J)IIJOS I anW pi 	
adoVafli -

sithntc 	 ii1oiil0

Gi-oMool, conforine eseritura registrada SOI) 	 aprovadas, foi publicada na integra no Didrio	
rib Menicofli, oCOi'VldO nesta Capital; 	 ' ' 	

01 — 
Amilear

1-i
7.50'1 , livro 3-I, fis. 177 do Cartório de 	

do Leg(slcItiVO, na ata desta reuniãO - ) 	
do Sr. Dcputa(1O Luiz Ilaccarini, dando

( 11-ac)_MOqOl, fez (loa('ao ao Estado de dois 	 •	 - 	 ,	 .	 -	 --
	 Casa '
	

1

	

 - , 	 2	

Art. 2. -- Serao concedidas as entidades 	
CJCflC1C1 C( asa 00 1 ciniento (10 Padre An- 	 -

totes cit terra, corn 3 	 rn c 6 550 m2 	idiante cnurnera(las sub\ encöeS no valor (IL 	
tonlo dos Santos, \ 1 U 10 (Ia Paroqui de

uestoeS eOrdem

	epcti\ amente, pal a o Gm esl)eCial de ins: Cr$ 13 . 230 . 000,00, conforme (lotacao contida
	 Nossa Scnhori (his Pores, em Dores de

t 11 Ic 	 (10 inasio est(lu ii criado PCI Lei no Orameflt0 do Estado de Minas Gerais para 	 Campos 	
1)1 1L r\1)o LU! B ( CBIM

Estadual n. 3.656,  de 3-12-196a . Apesar dos 	 o exercieio (le 1976 . 	

1_. Presitlente, o eapitulo do Regiiflcflto In-

diversos pedidoS da Prefeitura, nao foi ins- 	

' erno Mil e tr'it' 	 (level" 	
r

ii ido o mas10 est idual do Gro Mogol tindo 	
(k ielaç io das enti 	 4d ides beneficiarlas de 	

ParecekeS 	 (Cl ido nost C S 	 1ci t 	 (1	 lazo

	

- 1 , - Imunicipal 	
, 	 acordo corn as emendas e subernt'fldas apro- 	

C	 C	 CC 	 C C, 	 l 10	 0 P 	 1

SIc 0 roc on iccicio como   	 Citi a es (it 	 adas toi publiCCida na intcgl i no Diarlo do	

(i'i polo Goi ci no do 	 st ido dispoe no

1 esOiU o (1 i S ci et liii (IC Est ado cla EclucCicao 	 i qislaitvO n'i Cita desta reunlSo ) 	
Recebtl on pal ccci Iii oia' ci 	

i1 I 	 qo 0 pru	 i/o sera

(latada do 12-04-19/a. 0 predio do gln'aslo 	 C	

- 	 1)artr d 	 ue sc I 1 dCi
o rccebirnento do pro3etO. Dispoc am-

frn c onsti unlo pcla iCi rcic ito! a no ter 	 doado 	 Paragrafo uflito 	 &s subi enç oes men 	 da Comls5O cit 	 opecuai 1 1 0 Politic i	 (la o mosmo i tio no I 5 	 clo

coin rec ursos Pro lOS t corn 	
erb is do c ionadas no ai tigo sel do p ias pela Sod etarla 	

Rural OS Pi ojctos do Rcsolu( Th n s 223 22a 	 p01 it cbido o 	 0'
pi oeto c om su i public ç o

P R/70 e P R/73 un con' cnio corn o Plano do F stado di F izenda no cxcrcmclo de 1976
	 226 227 e 228 ell' (liSCUSS0 unic a 	

no 1JUl01 Gerais.aiS 	 Muias G I all (10 sabCid°

Nacioflal do Educacdn e c-nm a CARPE. 0 	 -t 3 	 E't- P 	 t -' 	 d

	 publicou apenas uin proicto de lei quo aprova

	

Ginaslo Go ci nadol \la ilhSes Pinto dcsth 	
(R sua public ação lei en i i cm vigor na data 	 da CoComiss mo de S u1 n( ' os Requc' i 	 o II P1 mo Mmcii 0 ( 	 d

Ic l)esefl\ oh imento Mui

	

a SUa criacdo pola Lei Municipal n. 295 (Ic 	 .	

- 	 mentos n. s 526, a49, 64, a6b o aSl, 	 to 0 miboia on eflld'n(la que piano (10 	 esen-

	

16-03-1964,vein sendo mantido oxclusivCimen 	
it 4 - R ogam sc is disposicoes em 	

da ComissaO do I coflomla e Obras Pu 	
oh imncnto do Mill iS (ci is 11 ulCi mis c do

C - 	 -	 -	 -	 - - 	 - 	
conti ai 10- 	 -	 -	

- 	 quo p ano cc cnd\ e arndfl 0 , lfl( a ass1fl

	

00111 1CCUiSOS (ta PicicitUl l Municipal in 	

blicaS o Piojeto cit Bosoluc o r 	 221 liii	 cu julo Cluo o pioicto so podci tci o Sell

	

 in ito! iii possoal conserl açao etc 	

cIiscUSsdO uni i c os Hcciuol im nos ii s 572 	 pi o rni i nb coIn 	 1(llcar to do p1 1110 ifi

	

A Prefeitura venl encontrando diversos 	
Sala (las Reunloes, 1. (Ic' outubro de 19i5. 	

575, 577, 580, 581, 583, 588, 589, 591 c 592 	
ciusive porquc, pós sua puhlicacO, deverd

imnpcdimentos legais para aplicacSo de recur- 	 - ..

	 perman000r na Mesa por trOs dias para re-

sos, cm ma jor escala, na arnpiiacao das de- 	
Vicente Guabiroba - SérgiO Ferraro -

	 Rcccbeu parocer (IC rcciacao haul 	
(-eber emondaS - NSo é possivel ao deputa(io

pc'ndências (To gindsio municipal, do vez quo 
Ronaldo Camedo 	 Jesus Trindade - Luiz 	

CCic'fl(I'dr UCI piano (10 (111,11 1i0 tc'in conheci-

o terrono ainda figura corno pertencente 'ao 	
Baccafilli 	 Nilson Gontijo 	 Carlos Lemos 	

menlo - Assifli, ciii (1ucs0 do orcbeifl, indago

Estaclo, por forca (Ia doaçSo aciifia i-cferid'a. 	
- Dell irn RibeirO.	

PROJETO BE LET N 189/75 	
ap Mesa quando tc'i'd ifliClO o praZo para

Corn a clahoracão (Ta planta cad (la 	

rc'ciac o (to proeto do iti (IUC aprova 0

dude, coil! 0 respectivO piano dc oxpansbO, 	

' 	 Piano Minomro (IC I)Csenvolviflimito

a Pi-efeitura lord (10 utiliZar parte da Area doa- 	

Acrcsceflta paraglafos'Clo art. 82 cia

"Jo no Mi" Us(la naabcrtura tie ruas C avenidas. visto 	
REQUERIMENTOS 	

Lei fl. 1 5.406, (10 1 (I do dezenibro do 	
0 SR. PRESIDENTE (1)EPUTADO J0-X0

	

 da niCa parte (ljspomVel, locahizada 	

1969, ciue contuu1 a Lei OrgdniCa dci Po- FEB1IAZ) - - BespofldCil
dO 5 questao tie or-

projeto foi public 

na 1-egiSo do ma j or expaflSdO da cidade. 	
N. 600, do Sr. Deputadlo Luiz BacCarini, 	

licia Civil do Estado do At 	 Gerais - 	 tlern - o 	 o1re, De 	 e,
Luiz Baccarifli, a

-	 -	 - - - 	 i 't d 	 C - 	 d	 d 	

Pro sldencla iniornh ti 00 nobre DenliladO (100

nw - le i' 51(10 atinida a finahidade a que 5 	
U lna,	

man(iO pi'oVidc'n1 as para quo cada dedit1i(iO

(11 stifl (I a (instal,1010 do i1ldSlO est idual) o 	 i	 601 do nlsrno paIla1Iieflt 	 sohcltan
	 Art. 1	 0 art. 82 (11 1 ci ii 	 Desefli ohs ii

106	 m cPa 0111 cxdIIlPl ii do Plano Mtfleil o do

mc (11(1! ( j as m us just is pu a clue a Pm efeitul 	 do ao Sr.Go oinadoi do EstCido Ci construcão 	
do 16 do dczembi o de 1969 modific ido p,Jo 	

onto

Munlc ipal possa tor condicoc s de utihizal a 	 - -
	 art 1 	 1 Lei	 o 	 OQ1 	 1 1 	 -o	

0 5

i-eferid'i Area no mellioria da in tah cbe 	
do predio cia Escola Es da Fazenda do 	

..	 a ci ii. a 	 oo	 do sotembi

lfl 1510 municipal c na uibonlzatdo 0hoc (0 Pombeu o do Itutln6Ci
	

do	 fico aci escido dos scuintos p11 d 	
11 DF PUI P0 I LIZ B CC \RIM

-	
- 	 gra os. 	

Sr. Prcsideflto, yolto a perUI1tar, cm quest"

	

Doi i r IZ 10 do P1 csente pm ojeto quo 1cm 	
602 do Si DeputadO cif Jahui so 	

(Id 01(1(111 cu indio tel 1 iniclo 	 p1 /0 pu Ci

05 sihilitar a concretizacbO de uma cbs gran- 	
llcltafldo ao Sr. Governador do Estacbo e ao 	

1t. S_ -------------------------------apreciacao do projc'to do lei quo aprOva o

des aspll ocoes do po o e cias mutorid ides do Sr Sccretai 10 de Estadio cia Eduoacao reparoS
	 a)
	 Plano Mmcii o do escfl\ ohs irnonto N a posSo

prospero nmniclplo minoiro -
	 no	 dlO (Ta Escola Eslacbual Jaime Gomes, 	 h) 	

oluonciar o clue nbo conheco. No conheco

	

Anexarnos ao presente projelo Os doc'u- 	
C 	

o piano, porcine n5
Ent 	

o chcgoU as minhas mdoS-

fllCntOS necessdrios ao oXaflIC (la mnatéria, 	 dbo a
do , Sr. Deputado Euchicies Cintra, sohici- 	 tado da Seguranca

1. — A critério do Sccretdrio dc Es- 	
5o, You ernendar 0 (1110

ciusive planta do terreno cuja rcverSao so 	
tancio inciusao, nos anais da Casa, de voto 	

Pdblica a thuracno (ins 	 0 SB. PRESIDENTE (DEP

pleitela -
	 do congratulacöos corn o Dr. Fernando Megre 	

cursos poderd ser reduzida ate três moses 	
UTADO JOAO

	

F spd i amos 0 tpoio dos nossoS ilusti 	
\ oloso Pm esiclento do ipSElG pela sua atua 	

de forma intensil i obsc 11 oncio so ( c n 	
FF hR S Z) — Rcspoodlefl 	 qusfl0 die 01

colegas. 	

cao a frente daquole orgao; 	
-horaria minima (he 720 horas/aula. 	

clern do Doputadho Luiz Baccarcfli, a Prosi-

do Sr. Deputado JoSo Navarro, solicitando 	
§ 2. — 0 cu 	 d •d 	

dos exemph
dencia ir,fornia cue o praZO corrcra a pai'tir

	

CIirisl000Ifl ClijUrOdiU	
seja consignado na ata dos trabaihos voto 	

§ 
1., comportard rs•Zi oden:Ianl: 	 Srs.	

'arCs aoS
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O SR. DEPUTADO NILSON GONTIJO -
Sr. Presidentc, quero levar urn fato ?i consi-
dcracão de V. Exa. e da Mesa. Gostaria que
estivcsse no p1enrio o Presi(lcnte (Ia Comis-
são de Financas, da qual sou Vice-presidente.

Sr. Presidente, ultirnarnente, vêrn acon-
tecendo naqucla Cornissão fatos estranhos. São
fatos ciue ciassificamos de golpes baixos em
termos politicos. Não sei se a cuipa cahe
ao Presidente, se ao funconário secretãrio da
Cornissão, se o funcionãrio é ou não orien-
tado nesse sentido. Alas a verciade é quo são
fatos qoe cuirninararn ontern corn mais urn
goipe baixo contra a bancuda (10 MDII, que
participa clacTuela Coinissão na apreciacao do
Orçarnenio. cia lei major, da lei mais impor-
tante que csta Casa vota anualmente.

A Cornissão se rcñnc', Sr. Presidente, con-
comitanternente coal as reunides do plenário,
no horário destinado a reunião dcste.

Tern sid o praxe, no inonienlo ein que 0
Pm'esidente da Conmissão, aiei'tado polo secrc-
tãrio de quo estâ na liora da reunião, colli-
parcce a sala das reuniöcs das comissöes té-
nicas, serem chamacos Os cleinais componen-
tes . 0 secretarmn cia Cornissão, POT' cletermi-
nacac) (to Presidente, vein ate a porta do pie-
nário e corivoca lodes Os deputados, incicpen-
cicntemcnte de corrente partidãria, e avisa
cjue estã rcunicla a Comissão. Ultirnamente,
são avisados apenas os (leputados cia ARENA.
Ontern, rcuniu-se a Cornissäo corn cleputacios
(Ia ARENA sornente, senclo uuc os três de-
putaclos (10 MDB estavam na Casa, estavarn
no plenal'io ou nas irnedmaçoes deste. Apro-
you-se, então, através cleste golpe haixo, o
Orçarncnto para o próximno exercicio, naque-
hi reunmno (Ia Coniissão Muito cliferente, Sr.
Presidente larnenlo clizer - 0 comporta-
menlo cia dircção (laciucla Cornissão, no cor-
rente ano, em cornparaçãO corn a clirecijo dos
trahaihos nos anos anteriores pelo nobre
Deputaclo Pedro Gustin. Naquela Comissão
havia harmonia, havia born entenclimento en-
tre Os seus membros e o Prcsiclente. 0 Pre-
sidentc da Comnissão era enérgico, mas liberal
C coni preen sivo Não adrnitia (Idle a Comissão
se reunisse sern quo Os deputaclos da oposi-
ção fossrn avisaclos de uue cia ia-se reunim'
on estava-se reuninclo. So nOo compareciarn
Os quo nao qucriani.

No entanlo, ontem, o Pm'esicicnte, Deputa-
(10 Vicente Guahiroba, colega ciue prezo e
pelo qual [enho a maior consideracão, aphcou
mais 11111 golpc' baixo contra a hancada do
ãIDB nesta Casa.

Não acredito, Sr. Presiclente, que seja
esta a orientação do Sr. Governacior, quo S.
Exa. queira que esta Casa não aprecie na
cc)flhissao principal a proposta orcarnentaria.
Não acredito que sja vontade dc S. Exa. que
o Orçamento venha para cé e não seja sequer
examinado na Comnissão de Financas, pl'iflci-
paimndnte pela hancada da oposição. Acredi-
to, isso sm, no coulpOrtaillento democrStico
e hhci'aI (10 Sr. Governador, no tocante a
seus pianos admmnistrativos c a sua prcsta-
cito dc contas.

Pica, Sr. Presiclente, esta advertência
nossa, na civandadle dc Vice-presidente da
ComissSo. A partir dc agora, terão 0 trata-
mento (IC contragoipes. Não sent permitido

o atraso sequer de urn minuto. Não atende-
remos rnais apelos de colegas para quo não
se soiicite vista dos processos. Sc querern
clar goipes na hancada do MDB, encontrarSo
tarnbém os contragolpes e a má-vontacle de
nossa parte.

0 nobre Deputado JoOo Navarro, cor-
clenador da hancada arenista para as cornis-
sOes, vOrias vezes tern procuracio apoio da
hancacla do MDB, a fim de quo projetos não
percam prazo naqueia CornissSo. Ternos aten-
ciido apelos de S. Exa., o Sr. Deputado JoSo
Navarro, cleixando dc pedir vistas, para não
procrastinar a tramitacão (IC projetos. No
entanto, nan é esse 0 tratarnento quo esta-
mnos recehenclo da Cornissão de Finanças. São
goipes haixos contra o MDB. Na qualidade
de Vice-presidente cia Cornissão, dluero deixar
esse aviso aos m'esponsáveis peia Cornissão de
Financas, inclusive ao nobre coordenaclor cia
ARENA para cornissOes, Deputado João Na-
varro. E preciso haver urn pouco mais de
entendinlento e dc respeito. Sc a cuipa cahe
ao secretOrio (las comissOes, fica (IeSde logo
0 flO5SO pedido de ser etc suhslituIdo. Sc a
culpa eahe ao Presiclente, quo não repita esse
tratarnento. 0 fato é que ontern, na Comissão
dc Financas, para tratar de mnatéria orçarnen-
tária, o Presidente 'Vicente Guahiroba reuniu
apenas quatro cleputados da ARENA. NOs sa-
hemos a raZão (IC tudo sso. E a fuga do Sr.
Secretãrio (Ia Fazencia cmii cornpal'ecer a esta
Assernbiéia. S. Exa. esteve he alguns mneses
nesta Casa, exatamente na Comissão dc Fi-
nanças, no momento cr0 quo a Assembléma
apreciava 0 aurnento dos servidinecs publicos
do Estacio, e, naqueia ocasiãO, prorneteU que
muitas irm'egulariclades seriamil sanaclas e quo
niuitas injusticas seriarn leparacias .Agora,
no rnês de seternhro e outubro, quando vier
a nova proposta dc aumiiento (105 scividores,
sabia S. Exa. - quo liavia assumiclo corn-
prorniSSo de coniparecer onteun e depois re-
cusou-se - sahia S. Exa., repito, quc seria
interpelaclo neste sentido. Cohrariarnos (IC
S. Exa. o aurnento aos servidores pdbhcos,
principairnente par Os escrivães do crime,
porque nSo é inais possivel a atuai situacao.
Ha escrivOes ciue rccehcmn nienos (IC Cr$
500,00 por mês e são pals de farnilia. Muitos
mecebern mais abono dc farnIlia do que yen-
cimentos. E, juntando tudo, nSo chega sequer
a Cr$ 500,00. E tarnbémn o caso dos serviciores
dos postos de saOcIe (10 interior, quo suhsti-
tuern ate medicos, porcine os medicos, Cs
vezes, não cornparecem, e aqucics funcionC-
rios i-ecebein dc Cr$ 300,00 a Cr$ 400.00 por
mCs pam se fazerem de rnédicos. Sahia 0
Sr. SecretCrio que nOs irlamos cohrar as suas
p1'orness1s nesse senticlo, porquc dc havia
assumnido comprornisso.

Essa proposta orçamentCria não semé vo-
tacla, se o Sr. SecrelCrio nan justificC-la aqui;
e tambérn não serC votado o aurnento pro-
metido aos servidores do Estado. Varnos pedir
vistas e obstruir de todas as formas. Cada
golpe dado, como o de ontern, sent recehido
corn contragoipe.

0 SR. DEPUTADO VICENTE GUAI3IROBA
- Sr. Presidente, acaho de ouvir corn muita
atencSo a questSo die ordem ievantada Polo
nohre Deputaclo Nilson Gontijo. S. Exa. mc-

ciamou cia Comissão de Financas por ter sido
votado, onteu1', 0 parecer do relator, nobie
peputado Carlos Lernos, sobrc o Oiçarncnto
do Estado (le Minas Gerais pam 1976, scm
a preSenca dc qualcuer (le1)dlt(do (10 MDB

Posso informar ao nohre coiega quo nosso
apreco peld) I\IDB e, sobretudo, pelo cmincnte
peputado Nilson Gontijo, C 0 niaidw possi'rel.
Todos tern coiahoiado e rnuito iara a eli-
ciência dos trahaihos cia Cornissão de Finan-
ças e disto dou adlui o mneu testernunho pcs-
sOal. OcOm'l'e o seguinte: S. Exa. estC equi-
vocado no son ponto (le vista, quando fain
cm golpe baixo. Lamento quo S. Exa. use na
tribuna tei'nlo desta natureza, porcine S. Exa.
sabe nluitO burn que não existe goipe haixo,
nesse caso. 0 Governo nacla tern a escondcm.
O Orcamento é publico, foi puhhCado I tch'
imprenSa esteve na Mesa para receher ernen-
das e tamhCrn na CornissSo dc Finanças, oncic
ficomi C clisposicao (loS S. Deputados pam
o neceSSamio exarne, sobretudo cia oposição.
Mas esta talvez não tenh 	 ra lido tempo paa
verifical' 0 cumnprimflento clesscs trahalhos. S.
Exa. aludiu. aincla, C pmaxe existentc (IC SC
chamar 0 deputado no plenario. Parece quo
no caso o nohre colcga tarnhéin so equivocou.
Não existe a pm'axe quando ha. qmmorwfl. Sc
nan he quom'mlfIl, 0 sccretario cia comissão pro-
cura urn deputaclo on (ruantos neccssCriOs,
pedindo-hCS quo cornpareçamfl, para o nitnlerO
regimental, emhoma isto flaG cleva ocorrer,
porque as COIiliSSOe5 tern dia c horn rnarca-
cbs. A Cornissãn (IC Financas so reline as
terças e quintas-feiras, Cs 15 horns . S. Ex?.
mesmo tern siclo assiduo e sabia (Idle havia
reunião ontem, is 15 horns. Sc nan compa-
reccu é porque tmnha m)tivo justo, certarnente
cumprindo cnnlprOmnissos (lcntro dos inOmu-
i-os prohiernas (la vida dc cleputado . Fm Ia-
mnentCvel. Alas o Into é quc havia qmmomum
somos sete cleputados na Cornissilo. (' 0111cm
compareceram quatmo . Quero justificar aqul
o funcionCrio (Tue é sCcrctario da fomissão.

Não Hic cahe culpa. Nunca m'eceheu oi'demn
no sentido de não charnar o deputado . Como
expliquei, houvc qmiormmm, não havendo ne-
cessidade (Ic charnar deputados paraareu-
niao. S. Exas. dlcveriam ter comparecido.
Houve, talvez, urn pouco dc (leScUidlo por
parte cia hancada (TO MDII. Votamnos o pa-
recer do Deputado Carlos Lernos sum a coin-
boraçao cia hancada (10 MDII .Areunião lot
reahzada no local rnarcado, no cia marcaclo
na hora marcacla, pam votar os projetos quc
la aparecesseni. Alérn do mais, tanto haruiho
nao se justmfica, prmn"ipaimcnte porque o pro-
Jeto fom votado em l.a discussao e amnda ternos
a 2.' clmscussao pal-a apreciar a matCria, quan-
do o MDB estara, corn certeza, rnais aluante,
• comparecema par justificar a sun presenea
• dar sua coiaboraça o, de acm-do corn a re-
cian'iaçao feita pelo nobre Deputado Nilson
Gontijo.

Relativarnente ao Sr. SecretCmio cia Fa-
zenda, posso afim-mar quo S. Exa. não recuou.
.Exa. aqum nSo veio no din mareado, porque

nao tinha ainda o Sr. Governador miprovado
a m nsagern (Ic aurnento de vencirnentos dos

tmn clonarios publicos. S. Exa. entrou cm
(-ntato COflOSCO c pcdiu que adiCsscrnos a
m(unl(o para quando a mensagcm governmi-
a 0111 aqum chegasse.

Nan houve, portanto, rccuo do Sr. Sc-
crctái'io, quo cstai'a adjui qumnta on terça-fcira
pain discutir na Comissão não so o Orca-
rnento, mnas tarnhéun o aurnento de vencirnen-
tos (in funcionaiisnio.

C) SR. l)EP1JTAD() NILSON GONTIJO -
Sr. Prcsicicntc, ouvi corn atencao os csclare-
cinientos do nobrc Depumadlo Vic'cnte Guabi-
roha . S'mimpre cavalheio, scmnpre cleimcado, o
miohre coica Vicente Guabimoha ocupou mais
UfllT( vcz a tribuna iam'a clmmr exphcaçCes - Não
lmouvc nenhiumn cic'suido die ncnhum dos trés
memulimos (10 MDII quo participaram cia Comnis-
são de Finn--as. Ilouve, sirn, g'olpc i)aXo
Eu icmmflrmmio corn tO(IOS Os termuos : golpc hai-
xml no conimmncio (la Cornissão dc Finanças.
(alpe politico não houve, porquc não ha
intcrcssm molar die emmrater p0 Itico - V. Exa -
dine aormm assume a responsahilidacic cia reu-
nião, cicvc ficmmr sabundo que rcahnc'ntc o dIUC
sopmamtieoU mmli micro tell outro dEdliuilici1tiVO
a não ser goipc baixo. Isto nan sc vai i'cpctir,
pOI'(UC mamo estaremnos 110115 aguard1mmndio quo
S. Exa., o nohre i)cpuiado \ icc'nte Guabiroha,
(ornpal.'ça porn ifliciar OS tmabaihos - Sc S.
Exa. mhegar on horn, preside; sc não c-hegar
oem não hoaver quorum, lao csperarcmos nern
urn rnmflUtc) aICnm cia tenipa reguiamncnter -
Assima 1100 1mvcra i-eunmao - N ,,-to atendernos
inais a pclos dc S. Exa. ou do nobre Dc-
peulmido .Joao Nmmvarro . 0 SIDE TUTd) IliOlS pro-
cederm, assimn, pais flaG pomic procedem (IC
formaclifemente (in dos cleputados cia ARENA.
Vaumios clam c tioco, a menos quo rnucie a
orieniacao mimi ComnissCo, a menos clue se aciotc
a orlcfl laqm 0 (Idle havia sido (Lida p

olo nohre
l)cpemtado Pedro Geistin, tamnbéni (Ia ARENA,
11mi) Imldfld)S (-xmgentc, lien Ild11OS allstcmo, 11510
flmdflOS atllaflte (UC o nobic Depimtacbo Vi,'entc
(1mimmii j mobmi, IOOS corn nimmis considrmac'ao COfli
(iS SCUS colegas.

0 SR. 1BEsIDEcTE (I)EPLTADO JOAO
FEPaIIAZ) - NCo ha qucstCo dc ordemn a
resolver.

0 SR. i)EPUTAI)0 VICENTE c;uA1iiTnoBA
Sr. Presidente, sem'ei u-Cpi'To - 0 pmohlcmmm

(limetm lrago C o segumnte : acaho dc receher do
limIer (10 Govcmno c cia ARENA, nesta Cmmsa,
mm incurnbencia (TC cornunical aos Sm's. Dcputa-
dos dIUC o Sr. Sccretmtrio cia Fazencia mnaicou
a data dc tcrça-fcira cia prOxirna semana para
comparecer a CornissCo dc Finanças, quando
estara ii (iisposicao flaO so (Ta smivaçao corno
(1mm oposiçmmo, P01'a dd1dqUcr esclarccil'ncmltd)
('Olfl referincia an Orçarnento c tarnbCrsi quan-
to C n'mensageufl dc Tmurnentc) do funcionalismliO

0 SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOA()
FEBBAZ) - Não hit questão dc orcIern a
me solver.

0 SR. l)EPTJTAI)0 JESUS TRINDADE
Prd'sicicnte, eu c1ucria penitenciar-me de

umna critic:m que, am:i(1T1 tiC pollen, fiz ao Si-.
Deputado Dititon Canahrava. S. Exa. mile mos-
trcmm smia nota e verifiquci quo, dc fato,
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o SR. DEPUTADO EM1LIO IIADDAD -
Sr. Presidente, Srs. Deputados, desejo apeflaS
icr da tribuna a seguintc nota:

"A bancada do Movirnento Dernoci'átiCo
i3rasileiro, ao tomar conhccimcflto da invasO
(la Escola (le Engenharia, por policiais, vcrn
a pdblico larncntar a ocorrêflCia e exigir do
Poder Executivo respeito d inviolabilida(lC (10
(lOflhiCiliO.

Considera que a escola êdmoicjlio de
estudantes e profcssores, c sua invasão é urn
ato prcpotentc, dI11e causa rcpuclio a quantos
tern senso jurIdico.

A Ernenda ConstituciOflLIl n. 1 foi ultra-
jada mais uma vez, poi'qUc a casa C 0 asilo
invioidvCl do cidadao Este asilo foi violado
pelos agcntes (Ia lei, fora dos casos e do
forma que cstahelece a lei.

E ainda a Carta Magna brasilcira quc
preccitua "NinguCni será preso seflaO em
flagrante delito, on por ordern escrita do
autoridade competente.'

A invasão do Escola de Engenharia e a
prisCo do alunos sdo urn atentado a Consti-
tuicdo (la Rcpdblica, açio intolerável que a
sociedade brasileira condena e repudia e que
Os poderes constituidos nio podein consentir.

Sc a intenciio dos agentes da lei C des-
moralizar a própria lei, on tumultuar o pro-
cesso (le distcnsdo que, inegavelniente, estd
em curso, urge quo o Governo de Minas
Gerais niio 0 permita, curnprifl(lO-lhe contcr
O desvario dos quo, portando arilias compla-
(las corn (liflheirO pdhlico, delas façam uso
para agredir.

0 soldado, o agente de poilcia, como
todo cidado, (leve ser 0 defensor (10 lei. Os
que recebern do poder pdhlico a rnissão (IC
manter a ordem, mas prornovem desordem,
devern ser punidos, para nCo ultrajar os hrios
(le urn povo que quer paz e dos quo ensinam
on estudam e que constituem urn patrirnônio
cujo valor o Goverrio näo pode olvidar.

A hancada do MDB no AssernblCia Legis-
lativa de Minas Gerais defende a lei e 0
homcrn e, nesta hora, lanca o seu protesto,
convocando o Exrno. Sr. Governador Aurelia-
no Chives para urna ação enCrgica contra
ahusos do autoridades em seu Governo, a
firn de quo ato dessa natureza nCo se repita.

A bancada defende a Ici e é solidária
corn os que foram ogredidos: professores,
alunos e a própria universidade."

A INYASAO DA ESCOLA DE ENGENIIARIA
DA UFMG

O SR. DEPUTADO DALTON CANABRAVA
- Sr. Presidente, Srs. DeputadOs, de tanto
viver no sombra, o rnineiro está estranhando
a luz do so!. Parece haver no seio da popu-
lacão urn rnedo da liherdade; isto acontece
entre o povo C principalmente entre as auto-
ridodes suhaltcrnas.

Urn simples ajuntomento (IC estudantes
para aprociar uma operaç!io-rchoquc dc car-
ros dcu motives para urn policial rnal prepa-
rado lançar uma homba lacrirnogCnea e pro-
vocar 0 pânico. Urn saco pldstico corn água,
jogado por urn aluno, de urna dos solas do
2. Q andar (Ia Faculdade de Engenharia, em
cima de urn Yolks do poilcia, provocou a
invoseo grosseira c irreverente daquela to -
culdade por policiais armados.

A mocidade comeca a participar da vida
polItica flaciOflal coin interesse pelos
problemas dc ordcm cconôrnica e social. Está
ate perdondo o rncdo de manifestar a sua ale-
gria e agressividade próprias de juventude
descontroida. 0 próprio Presidente Geisel
tern convidado Os jovens a particiPar rnais
efetivamcnte da vida nacional cm todas as
iareas.

Os alunos da Faculdodc (ic Engenliaria e
o mcio univcrsitário geral cm Belo Horizonte
reagirarn contra a agreSSaO violenta dos p0-
liciais que desconsidcrararn e desrespeitaram
0 austera Facuidade de Engenharia do UFMG.
Esta reacão da juventude C salutar para 0

regime, pois é uma (lemonstrocao da rCstia
de luz que está tornando mais clara as trevas
em quo vivernos.

Ainda hem quo a reação tern encontrado
(10 porte do Sr SecretCrio do Seguranca Pa-
blica, Ce!. Yenicio, a rnelhor compreensäo.
A ole, os aplousos do MDB, e oos estudantes,
a nossa inteira solidoriedade.

Meus amigos, nós, quo já somos mais
maduros, recordarno-nos muito bern (10 tempo
em quo havia liberdade. Eu pergunlo oos
(leputados desta Casa, nib aos jovens, mas
aos die rncia-idade: quol do nós nCo parti-
cipou (Ic urn movirnento como este? Isto é
próprio do juventude. E sinal do que cia cstâ
participondo interessadamente. No rneu tem-
po, a nomeacão de interventores era recebida
corn 0 moior protesto por porte dos univer-
sitârios, quo não admitiam aquele festival de
interventores. Recordo-me do saudoso jor-
nalista Joir Silva, quo, naquela Cpoca, crioU
urn termo, morctldini:ai', que scria atribuido
o quem jogasse pedra injustarncnte cm alguérn.
Porque, no verdade, os estudantes repudia
'cam o abuse do norneocibo de interventores,
e estes cram recebidos corn pedras. Isto é
apenas urn sinai (IC quo a juventude está par
ticipondo. Elo n5o poderia continuar indi
ferente aos destinos (10 Naçibo.

For isso, acho que rnanifestocOes colflo
estos devern ser toleradas pelas autoridades.
Por JSSO 0 MDB houve por hem, atravCs de
sua iideranca, nionifestor aqui sua soiidorie-
dade aos jovens e o seu repddio as autoridadeS
mal preparados, que näo souberarn respeitar
aquele paviihäo da Foculdade de Engenhoria

uc euma Ver(lat%r0 catedrol do sabedoria,
encia e do clviSrflo. Deve ser respeitada

nao pode ser iflva(Ii(lo por urn policial quo1-
eor scm mandato judicial. Isso ogride a lei,
q cnstituicao, os direitos (10 cidadibo, cata-
jooados na DeclaracibO Universal dos Direitos
HumaflOs. Por isso, 0 1\IDB, quo está sernpre
a favor (Ia lei, que estâ sernpre a favor do
legalidade, vern, aqui, rnanifestar o seu re-
ddio àquela acilo policial C trozer suo soli-
ariedade a juventude univcrsitária desta Ca-

pital.
Tomaro, Sr. Presidente, quo cia estejo

sempre asSiui, ativa, viva, intcressoda cm ma-
nifestar, em agir como órgäo de pressilo, por-
que "governor", i-epetindo Kennedy, "é di-
rigir pressoes". E Os estudantcs devem mani-
festar, devem pi'essiofor no born sentido. Pom-
cxemPl0, estd sendo neccssdria uma mnani-
festacibo dos cstudantes em favor de mais
agressividade do Governo, cm beneficio do
implafltacao de urna grande siderurgia cm
DOSSO Estado. 0 Governo Federal promote,
para daqul a uma décado, 46 rnilhöes do to-
neladas/0fl0 die producäo em aço e, an mesmo
tempo, diz que Minas Gerais, quo participo
corn 43% da producäo atual, vai oumncntar
sua participacibo. Entibo, como entender quc
se construa em Minas urna siderurgia no base
de urn rnilhdo e meio? Ou 0 Governo mineiro
não acredita nas rnetas do Governo Federal?
Penso que o Governo está sendo tirnido, on
näo está tendo a necessária e bastante ogres-
sividade -

Per isso C que faco rneu apelo 00 cmi-
nente Governodor Aureliano Chaves, para que
faca uso da sua estatura politica corno urn
dos principois lideres politicos deste Pals,
fazendo valor näo so sua posicibo, mas também
a boa vontade que o Ministro Severo Gomes
tern tido para coin Gerais. Quo S. Exo.
tenha mais agressividade, que lute por urna
usina maior, uma usino quo otenda as feces-
sidades do Brasil c ohjctive alcançar as metos
a que o Governo so propOs. Dal a necessidade
das pressOes; prcssibo desta Casa, pressibo do
meio estudantil, do operário, do intelectual,
pois, numa democracia, os órgäos die pressibo
são legItimos e devem exercê-la porque, mois
urna vez repetindo Kennedy, "governar C di-
rigir pressOes" -

E por quo este humilde saldrio nilnimo?
Porque 0 trabaihador brasilciro n5o toni sin-
dicato livre. Tivesse dc sindicato iivre, quon-
do a indOstria auto inobilIstica, conio acontece
agora, pedisse aumento de 7 a 8% cm seus
veiculos, 00 mcsmo tempo, o sindieato dos
trabalhadores requereria igual aurnento paro
0 seu salarmo. Alas o quo acontece? As classes
produtoras sobern os sons precos sozinhas,
pOrque Os operários, porque o povo n5o tern
(lireito a pressão, nibO torn (lircito a voto e
faQ tern sindicato livre -

Prec isamos do atingir a plenitude demo-
ratica, porque a grande diferença entre o
overno do Pi-esidente Geisel e urn Governoque fosse do MDB e justamente quo o MDB

,.,o\ernaria corn a id.

Não vornos difcrcnça administrativo ontre
urn governo (10 MDB e o do Presidente Geisci,
que está realizondo justomcnte aquilo quo nós
pregamos ein nossa cainpanha eleitoral. A
(liferenço, no men entender, C opcnas institu -
cionol, pois nOs o realizorlainos dcntro do
lei.

c0NGRATuLAc0ES COM 0 SR. PRESIDENTE
DO IPSEMG

o SR. DEPUTADO EUCLIDES CINTRA
- Sr. Presidente e Srs. Deputados, buscando
cumprir o nosso dover (10 rnodesto represen-
tonte do povo niineiro nesta Casa, temos por
hábito acompanhar do perto a ad,-io dos titu-
bros dos thvcrsos Or -,dos pdblicos do Go-
verno: secretdrios de Estado, presidentes do
autarquias e do outros dcpartonidntos esta-
duais; scntir do perto a atuaçiio desses depo-
sitários (Ia confiança do Governo e verificar
so estão die fato eorrespondendo aos anscios
(10 povo oU se (Ida resuita urn aspecto nc-
gativo, prejudicial aos interesses daqueles que
aqui representamos. Sornos justos em nosso
análise. Coin a grande priltica quo possuimos
no Casa, corn esta experiCncio razoávcl, que
temos a satisfaciio dc arniazenol, c corn o
desejo (Ic servir da meihor forma possivel a
eausa pdhlica, proeuromos, em nosso traha-
llio, ser justo, analisando conscientemnentc Os
atos emanodos do odministraçao pOblica, para
quo, so necessOrio, possomos comnporecer a
tribuna o expender a nossa critica. Alas que-
remos (112cr tarnbCm quo, nesta mesma linha
(IC prcocupocibo, imbuidos deste rnesrno pro-
pOsito, rnuitas vezes somos obrigados a cxtcrnar
encOrnios, clogios 0 adrninistraçibo, embora
isso nOo seja muito do nosso feitio.

Ncssa preocupoçibo de acornpanhoi- a acdo
dos administrodores estaduais, (10 hO rnuito
virnos seguindo as pegados desse cminente o
jO consagrado administrador, ciuc C o Pro-
fessor Fernando Ale gre Veloso. Sua otuoçOo
a frente (10 Secrctaria do Estado do Sadde
AssistCncia, (lurante o Governo passado, foi
dos melhores c dos rnais oficientes .Apreseri-
lou urn saldo altainente positivo. 0 Di-. Fer-
nando Veboso, hornemn fino no trato, delicodo,
homemn ciue oferece urn rebacionarnento dos
meihores, C administrador cnCrgico, percu-
ciente, sernpl.e voltodo para aqueles setores
que estilo sob sua rosponsabilidade. Assim,
desejando bein servir 0 causa pOblica, dc
exerce suo ativi(Iadc do homnem pOblico severo
e prdoCupo(I0 coin problemnas ociniinistrati-
vos, do hornern que dcsejo quo o setor a eie
confiado realize trabaiho conscntOneo corn
aquebe praticado por toda a oquipe do Go-
verno, principairnente pebo nosso emninente
o caro Governador Aurehano Chaves. Fer-
nando Alegre Veloso, guindodo a Prcsidência
(10 IPSEMG, logo nos prirneiros moses do sua
adniinistraçOo aprescntava resultados positi-
vos, conseguindo tirar esse órgiio de assis-
tência previdcnciOria do Estado (10 rnarosmO
admninistrotivo ein quo se ochava. VOrios me-
todos foram cobocodos cm prOtiea pcbo atual
PreshIente (10 IPSEMG, c Os resultados diesSos
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S. Exa. nio criticara a autoridade. S. Exa. cr1-
ticou o fato cm si, criticou Os atos policiais
e os agentes policiais. Ate deixou bern o Sr.
Secrctârio da Segurança. For dever de ética
e ate mesmo de consciência, faço essa reti-
ficaçiio, porque S. Exa. se houve muito bern
nesta oportunidade

Oradores

o MDB E A TNVASAO DA ESCOLA DE
ENGENFIARIA
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providências já estiio sendo coihidos no so-
mente nesta Capital, corno também por todo
o interior do Estado onde existcrn agendas
(10 instituto.

Torna-se, portanto, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, o Sr. Fernando Yeloso urn hornern
merecedor dos nossos aplausos, das nossas
congratula ç oes e (10 flOSSO apreco pela forma
dedicacla, eficiente, coin 	 vern dirigindo
sse institute, qUe é o i'inico setor previden-

cidrio a servir aos funcionCrios estadnais de
Minas

Queremos patentear cste nosso aplauso,
esta nossa aprcciacão sincera sobre a ativi-
(lade desse eficiente administrador, atraves
de requerirnento que hoje submeternos a con-
sideraçao da Casa, solicitando voto de con-
gratu1aCes corn o iluslre Presidente d

(I 	
o Ins-

tituto C Previdência dos Servidores do Es-
tado de Minas Gerais

0 PROBLEMA DO MENOR ABANDONADO

O SR. DEPUT ADO RE-MIL KUMAIRA
Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao encarniflhlar
requerirnento do nobre Deputado Joio Na-
varro, concedendo voto (To aplausos a Caixa
EeonOniica Federal, acharnos quo a medida
C justa, porquanto tern essa casa (IC credito
proporcionado os meihores de seus esorcOS
no sentido do ajudar 0 clesenvolvirnento (10
nosso Estado e (IC nOSSO Pals.

Sr. Prcsidente, Sus. Dcputados, o I Con-
gre sso Brasileiro do Crirninologia, realizado
cm Londrina, Estado (lo ParanC, de 21 a 27
de outubro de 1973, concluiu Ina gnitica men tc
pela criacão e desenvolvirneflto nos Estaos C

rnunicipios (IC eflti(iadeS qUC, ILl (liC(IidO (IC

suas possibiliclades, procureui yut niicaniente
engajar o rneio social na prestaçiio, sob todas
as formas aconsclháveis, (IC ainparo a inlancia
material on moralmente abandonada.

Enfirn. C (lever (IC toda a sociedade, prin-
cipalmente (10 Estado, produrar equacionar o
complexo probk ma ilo jovein anti-so y ial on
crirninoso, através de urn processo comum
(10 rcssocializacao on reaprendizagem social,
como ensifia a moderna pedagogia correcional.

No entanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
isso n5o tern ocorrido em nosso Estado e,
provaveirnente, em lodes os Estados da Fe(lc-
radio, porquanto temos tido, atraves dos tar-
nais, conheeirnento do que o problerna do me-
nor abandonado tern-se alastrado cada vez
mais por todo o território nacional, c, ainda
agora, rccebi do crninentc Juiz (IC Menores
da Cornarca do Teófilo Otoni, Dr. Jdlio Luis
de Lucena Pereira, urna corrcspondcncia em
que S. Exa. nos dC o relato (10 quadro que
permanece den tro daquela comunidade mi-
neira referente aD pI'OhlCflia (10 menor ahan-
donado . E 0 JUlZ (10 direito responsCvcl pcia
Vara de Menores cm Teófilo Otoni cscrcveu
Ulfl artigo intitula(lO Ref lexoes (10 lIfli Juiz do
Menores, que estaremos, arnanhi, encarninhan-
(10 a esta Casa, Para qua seja transcrito nos
anais, numa dernonstracibo de que o Poder
Legislativo está de rniios dadas coin Poder
Judiciario e ciente desse grave problema quo
atinge todas as cornunidades mineiras.

Passo agora a icr, Sr. Presidente, o arIi!0

"Larncnto do Juiz por mao ver solo çdo p1jr
U 111150101 e foine ( Jos InCIlOFOS ribaiidoiia lo"

0 Juiz, Dr. Julio Luis de Lucena Pereira
em artipo encamniado a vdrios jornai, fa
urn dcsahafo per nibo vcr condiçoes (IC resol.
ver o problema (Jos menores abandonadus di
Teófilo Otoni. Sob o tituho ReflexOes de w
Jut: de Menores, eis 0 (lesahafo (10 magistrado.

"Reflcxdes de ion Jui: (10 Menores

Queni percoirer, (1C dia on do noite, as
ruas de nossa cidade, encontrará em catla
quarteiribo, pecUenos "ai'reflle(lOS de hornern"
embora tairibérn filhos de Deus, na faixa ctibrja
de 3 a 17 anos, conipletamente abandonados
(lesprotepidos da fanilhia, dii cornunidade e da
propria sorte. Sells ti-apos imundos, encar.
didos e rasgados, quase obscenos, cobrem, oil
uielhor, nibo chegani a cobiir os corpos es-
(Jueleticos, (lesnutridos, infectados de vermino-
se, sifilis on outras doenças mass g raves, que
jib Os 	 condenararn a morte prernatura

Esses inlelizes, tibo pididos e auiarelos,
, I seine thança do celcbre personageln lohatia-
no, perambularn do casa ens casa, scm rumo,
seal csperança, nibo ociosamente, mas cin bus-
ca de urn pedaro de po e sobra (IC cornida.
Chegam mesmo, quan(lo nada conseguem, a
farejar as latas (le lixo. E, no desespero da
ionic, inicialil-se na piitica do pequerlos fur.
los. Outrora, contcntavam-se ens suhtrair sor-
ratcirarnente quahquer coisa, mas agora jl
assaitani ib (nao armada, dispostos a niatar.
Matar indistintarnente o "biciso homem", in.
elusive, scm saber, urn pai (le farnihia que
ixiha aigum objeto de rnaior valor, por exem-
plo urn isqueiro, urn rehOgio e urna c aneta,
porquiinto veern riisto a possibilidade (IC es-
capai do movie faniélica

Fomc! . . . Ela niio tern enlranhas e C nil
conselheira. Estas crianças nibo tern lar, nunca
foram a escola, nein ao catecisnho, Para ouvir
lalar (le Deus, do Patiia, do 01001 00 pVóXiIno.
Ao cair da noite, dormem onde so encontiafli,
sobre os passeios pdblicos c sob 0 ITianto do
con escuro, pois a sociedade Uses nega Uff

Ia lflillio (IC oportunidade
Aqui em Teófilo Otoni o ndineio dehas

aiiflg( a casa dos milharos . 0 mais grave
a reproduçao deste rnesrnO quadro insuport
vol em quase todas as ci (bodes do territorlo
patriO. 0 tumor é nacional A imprensa no-
1k-ia quo em Belo Horizonte Os menorcs aban
(lonados andam per volta (10 200 inil . 0 prO-
blcma so agiganta. As pessoas sensivois oil
responsaveis procurafli urna solução: a que
fazor e como? Pahiativos nCo resolvers.

0 hIii-hlC-blá dos técnicos, dos sociologoS
e dos autoridades tern provocado manchieteS
Contudo, (IC positivO, nada ate agora. Cob-
co-me entre Os quo se interessarn pela queS
tao. Em especial, pOrqile recenteniente tic
investido no cargo ole Juiz do Menores di
Comarca (IC Teofilo Otoni . Mas, sinceramente,
sinto-me abafado, toilsido e amargurado . Por
(lUC?

Porque nOSsO Juizado, Para uma Coma1
ca coin mais do 300 mU almas. flibo (ljspOe

de urn local onde Se possa traballiar. E, 01)-
vialflente, tam1m nao possul sequer uma ma-
qulflU de escrever, urn escriväO, urna assis-
tente social, urn cornissniado de menores re-
1nunero, uin pohcial Para diligencias. Nem
muesmo material Para correspondCncia. Corn
tainanha deficiCacia material, impossivel fa-
zer algUma coisa nesta area.

Apesar diSSO, nCo cruzamos os bi-aços,
o procUramos atacar 0 problenia. Todavia,
uma vez mais deparamos corn obstáculos: a
lei prolbe 0 desvio do função. Inexistem ver-
bas especcas. Acima de tudo sornos brasi-
leiros C temos fC na RevoluçCo em marcha
irreversi\'dl Dai acreditat-mos numa soluçCo
brasileira Para o quebra-cabecas que e nosso,
scm interferêndia de ideologias on rnodeios

jefl1g0nas, porquanto tais ideologias nCo se
coadUnam corn a indole do nosso povo, aman-

gresSo e da Paz, sobretudo.te do ordem (10 pro 
Considera fldo que a rnatCria tern amplitu-

de naci0n1, ningu&m rnelhor quc o Governo
Federal Para equacioflib-la. Em boa hora o
próprio ex_Presidente MCdici enfatizou: "0
Pals vai bern, mas o povo vol inal", e o
presidento Geisci orientOU a atual politica,
dando prioridade a melhoria das condicCes de
vida do honiem. Registre-se que a meihor
arma contra a subversao C o equilihrio social,
sornente almejibvci quando o bem-estar atingo
todos os homens generaliZadaflTleflte Ora, os
que não têin olhos so Para ver já perceberain
que, na verdade, enquanto se fala, se escreve,
se discute, a situaçibo torna-se caótica -

Todo niundo sabe que a argamassa de
uma personalidade bern formada C a educa-
çãø, o amor, o afeto. E quc o recoihimento
de menores cm escolas, abrigos e reforrnató-
rios jamais será a soluçCo, pois noTes falta
o eaior humane, per mneihor que seja a di-
reçSo. Exccção deve existir Para os casos
(Ic menores scm fan1llia ou doentes. Sendo
certo que o menino sai as i-uas porque nib
cncontra comida Ciii casa, 1SSO acontece per-
quo o pal ganha o insuficiente Para fazer
frente ao insuportável custo do vi(ia. A meu
ver, diante desta realidade incontestávei, que
extrapola Para o seio da famIlia a origeni
do menor abandonado, a terapCutiea deverá
ser ministrada nesta origem, minimizando os
efeitos eventuals da politico salarial em vigor.

Somente o Governo Federal tern condi-
çöes jmi nCo me refiro de elevar o salário ml-
nimo, face As sCrias implicaçCcs disso na
estrutura econômico-financeira do Pals, mas
de programar, nos moldes do MOBRAL,um
investirnento Para o futuro, consistente numa
ajuda financeira, on in nalura, ao pai corn
renda inferior a urn determinado teto, des-
tinada a cada fiiho rnenor e depondente.
Ajuda essa cuja aplicação efetiva fosse rigo-
rosamente fiscahizada polo Governo, a exern-
plo cia pensão aos veihos e do FUNRUBAL.

Acreditamos piarnonto na viabilidade (los-
sa idéla, que carece apenas de uma melhor
programaça0 técnica e legislativa. Dinheiro?
Este arranja-so coin loterias, coin selos,
corn o imposto de renda, on entibo per melo
de urn concurso mais on menos assim: "Pa-
gue o estudo do uma crianca e se habilite
was prêrnjos tais e tajs". Os cupons seriarn

vendidos pela redo bancária. Esta C urna
idéia Para o novo Brasil. Urn Brasil quo é
e sera o esforço conjugado de todos".

Esse é o desabafo de urn juiz do menores
do interior do Estado, que nos cnviou uma
cCpia do quo escrcveu e que intitulou Refle-
xOes de urn Jim: de Meitores.

Dernonstrou o Dr. Jñhio Luis do Lucena
Pereira, acima de tudo, grande pi-eocupacibo
nao sornente no excrcicio da magistratura,
inas sobietudo, como humanista, despertando
a atençibo das autoridades constituidas, pois
quo é completamnente impossivel satisfazci- as
exigCncias legais scm condicCes materials.

A AOMINAS E SUA LOCALTZAçAO IDEAL

O SR. DEPIJTADO FABIO VASCON-
CELLOS - Sr. Piesidonte, Srs. Deputados,
hA poucos dias, a Cornissäo de Siderurgia
e Minerac5o apiecbou o Requerirnento do Ii."
474/75, do autoria do nobre Deputado Mendes
Ban-os, no qual solicitou fosse encaminhado
oficio ao Sr. Governador e ao Sr. Secretánio
da Inddstnia e Comet-do, no scntido de quo
providCncias fossem tomadas Para quo se
instaiassc a AOMINAS ens Govemnador Vala-
dares. Submetido ii ti-amitaçSo regimental,
fob o refenido i-oquenirnento encaminhado àque-
ha comissiio cia qual sou, corn muita honra,
• Vice-prcsidente c Relator - pm-a receber
• scu parecei.

A comisso, i-eunida oi-dinariansente, apro-
von o i-equcniincnto. H esso C urns compor-
taniento genci-alizado nas comissibes, do so
no rejcitarern proposiçibes do cote.-as, pois
todos tern (isi-elto a aprcseIitIr i-eivindicacOos.

Tivoram os membros cia comissiio, ao
apreciarem aqucle docuinento, a Unica e pre-
cipua preoupa r iso (to nSo obstacular a im-
plantacão do AçOMINAS ens nosso Estado,
implantaçao esta qUe temn sido objeto dos
mais desencontrados argumentos. E, corno
bons nnneiros, doviamos unir-nos ciii csforço
concentrado, Para que ndo venha a ser p05-
tergado o venerávcl c irrcfutvel diieito de,
aqui, exigir a sua irnplantação.

A esse poi-Incnor den o Sr. Goveinador,
Di-. Aureliano Chaves, o mnaior e inelhor exem-
plo de born nuneiro, pois foi giitar lá fora,
no Rio de Janeiro o em Brasilia, alto c born-
-sons, quo Minas Gerais deseja a irnplantaçäo,
cm son solo, não so cia AçOMINAS, mas do
um parque sidorurgico que possa correspon-
den ao importante papel quo Minas represen-
to na conjuntura econCmica C Social do Pals,
scja como fom-ncccdor de produtos agropccuá-
i-los on niesmo industriais acabados, seja como
fornecedor de matCnias-priunas Para oxpor-
tacibo, corno é o caso (10 nosso minCrio, quo
tantas divisas proporciona ao Brasil, pela sua
demanda nas mass diversas partos do globo.

E é corn este elevado espIrito de cons-
ti-uir aigo do grandioso em nossa terra quo
a Comissibo de Siderurgia e Mineraç5o apreciou
o requerimcnto do nobre Deputado Mendos
Barros.

Todas as regiibes do Estado têmn seus
ropresentantes nesta Casa Legislativa - LutoU
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aqucic nobrc colega em favor da sua região,
corno teriho lutado cu, desde ha muito, pla
minha Regillo da Zona cia Mata, cia cjual sou
urn imbativel clefensor.

Sabre o menlo cia localizacão ideal do-
qucla usifla siderungica, é mister salicatar
mais urna VCZ 0 que prcscrevC o nosso parecer,
de qUe, uflica C exclusivanientc, "coiiipetil'a
ao Exmo. Sr. Governador e a comiSSao espe-
cial composta paca tratar do assunto, pots
cstard sujeita a andises e levantameritos dc
intro e superestrulura dos dreos em eviden-
cia, bern como a outis cOfiVCfliCflCiOS de or-
dern governarndfltal e tCcnica clue fogern a
nosSa aprcCiacaO c considerac 00"

Como qualquer leigo pode ohsci'vai, I)
rnCrito do locahzocCo foge a competCncia cia-
qucla comissão. 0 clue nüo cutenclemos c
conlo pode aiguCm, inaldosaniente, dcsvirtuar

Oil (iesvinluar unla intcncao tao
barn dcincad. Assirn pretefl(1CU urn verca(i01
do Camaro Municipal (IC Ponte Nova, con-
foi'rnc suas dcclaracocs no jornal Fo!liu de
Viçosa, cm sua cdição dc 28 proxinlO passado.

Sinia comprcensivcl se tal tcrgiversacão
partisse cia outra municipalidacie. E (Ililcil
acreditar qua baja be liomcrn cia ininha terra.
S i-to pai0\1-as C insrnuacocs clernagogicas, hem
no gosto (Jos quo procurarn scrnprc destruir,
coflSpUrCar, infaiflar, c qua 1100 inc otingefli,
pois sabem Os ponle-novenses que mu ho-
mern be ac ,,-to, (IC constrUir C não (lestruir,
afeito c cngajado no traljalho besde muito
jovern, scm tempo nern formaçbo (IC cardter
Ijara inentir ou pregar discórdias . Jamais me
eompatihilizei coin a irresponsafli ijclade c ja-
rnais dncarci a vida corn leviandade ou mu-
lecagern . Jo, por muitas vczcs, coinbati a
conrupçao dos clue procuraIn, p01 lildiOS iflCS-
crupulosos, levar qualcuer antagem da sua
funcão pbhlica. E tcnho a convicção dc que
serei obnigado a fazer pdblicos atos dcsta cs-
pCcie, que nCo condizcrn coin icieais be
patniotismo quc a Nacão tanto cspera be todos
Os brasileinos.

E preciso qua fique bern chico cl ue nos,
us politicos, tcmos que prcscrvar a dignidade
do nosso pessoa, do nosso mandato popular,
corno bern cxpressoU o nobre Dcpulado Farm
Limo, cm recente pronunciafildflto a iinprdn-
sa, quando dissc que "somos todos, dc urna
forma on he outra, comprornetidos. Mas C
preciso reconhecer tambCrn quc ha urna linha
dernarcatónia a partir da qual o nome dcixa
dc sec cornpronietirnento c paSsa a scr in-
dignidade".

1-loje, cstou cncarninhando ao Sr. Gover-
nador urn abaixo-assifladlo, coin dc 1.300
assinaturas, do povo dc Polite Nova, num
brduo trabaiho de dois homens simples, mas
grande patriotas, Sr. Ant6nio Carlos Lopes
Rosado c Sr. Joel Saltarcili, rncrcccdorcs do
nosso irrestnilo rcspcito. Neste documentO,
solicitaIfl a S. Exa. a irnplantaçCoda
AçOMINAS au. Par mais de urna vez ncivin-
clicamos cssa providenCia c, poi mais asta
vez, faco coro co in neclarnos c as razdcs
do nossa gente cia Mata. All, tenho pautado
toda a minha atividade pohtica, muito cm-
bora em algu nins iflUiliCiplOS - e entre esses
Ponte Nova, inha terra - nSo tivcsse cor-
rcspondCncia. Hoje, cstou certo de que muitos

0 BANCO DE CRi'DITO REAL DE MINAS
GEBAIS, S.A.

o SR. DEPUTADO CARLOS ELOY -
Si. Prcsibentc, Srs. Depulados, assolno a In-
buna para dar conhecimeflto a Casa c ao povo
mineiro be texto be corrcspondCnCia do Dr.
Miguel Augusto Gonçalvcs dc Sousa, ilustre c
(hnamico Presidente do Banco de CrCdito
Real. 0 progresso ciesse conceituado estabe-
lecillleflto be crCdito tern sido auspicioso, 0

clue concede tranqiiilidadc ao Governo c ao
POVO uhifleiro

A atual cliretoria, pi-esiclibo pelo Dr.
Miguel Augusto, muito vern rcalizanho porn
o seu crescimento, coin bnico objetivo de
beni seivir a economia nacional e, sobretudo,
i mineira.

0 texto do carlo que recebi C o seguinte:

"Prezado coestaduano Deputado Gill-los Eloy

Assumi em 23 be abril do corrente allO
die 1975, atendendo a conYocacaO do prcclaro
(lovernahor Aurcliano Chaves c honrado pela
aprovacão dc ineu nome, no forma ha let,
pelo Banco Central do Brasil, a presiciCncia
do Banco he GrCdito Real be Minas Gerais,
S. A.

Au faze-lo, live por ubjc[ivo, corno 1cm
semprc aconteciclo em minha vida, colaborar
piira 0 desenvolvirnefito barmönico e global
be Minas Gerais c do Pals.

Aos 49 anus be idacle, coin amnpla vivCn-
cia empresonial, e, tainbCm, apos exerner, cm
periodos diticcis pal-a 0 nocionabidade, a prc-
sidCncia cia Assoeiação Gomercial dc Minas
e a presidCncia cia FederaçSo dos AssociacöeS
Comereiais do Estaclo dc Minas Gerais, bemli
conlo ocupar as altos e nohics funçöes de
Secrctãnio dc Estado cia Fazenba e Secretário
de Estado do Governo, acredito hover acUrnU-
lado o somatóniO (le cxperiCneias e conlìeci-
mentos que me permitam bern cumpnir a
missSo quc me foi confioda, die presidio- 0

importante congiornerado financciro GREDh
REAL.

Decornidos exatamente cinco meses, di-
nijo-rne ao prezado coestaduano para trabu-
zir-ihe algumas informacScs e exprcssar-lhe
(ictem-minados compromissos clue gostaria

fossem registradoS nos nobres anais cia Assem-
bléla Legislativ a do Estado, pana conheci-
mentO do povo mlnelro.

Antes be mais noda P0550 afirmar, dc-
corridos apefloS einco meses de presidCncia,
o que ja piessentia 0 Banco dc Grédito Real
de Minas Gerais C uflia grande casa, coin

çaigadas razöes pam-a orguihar-se de sna fe-
cunda trabicao. Sua paisagcmn humana e rica
de vaboreS, c em nosSo estabelecimento be
cr6dit0 trabaiham clignos bancarios e bancã-
riaS portadiores has nielhores qualifieaçbes
rolssi0flS, civicas c morals. Este dado

be realidade tomb m-elativarncntc fadl hem
administr ar 0 flOSSO honco -

Os resultados ja alcançados são auspi-
CIOSOS. Os depósitos, em 20 lie abril be 1975
(data niais piOxifllo (IC miiiha posse), se
traduzia m em Gi-$ 1.344.605.368,03, alconçan-
do em 10 de setembro do corrcnte. apenas 4
JflCSCS c 20 bias após, Gr$ 1.661.619.319,18,
registrandosd, palS, aumento dc Cr$ .....
317.013 - 951,15, a saber, 23% -

As aplicacöcs cresceram he Cr$ ......
2.452.918.652,9 3 em 20 dc abnil de 1975,
para Cr$ 2.839-443 . 2 62 , 66 cm 10 de setembro
eorrente, o que hem traduz a sua importante
contribuicSo par a cconoflhla (10 Estado e do
Pals. E de m sahentar clue d) Banco tern
sido bastante agiessivo c feliz na area dos
m-epasscs, captanho i-eculsos externos, atravCs
da RcsoiucSo 63 (10 Banco Central do Brasil,
e, internos, especialmcnte atravCs do BNII,
repassando-Os em favor do desenvolvirnento
eCoflômiCO (10 Estado - 1 significativa noss-a
contnibuicao porn o ccjuacionomento e soluçSo
do importante pm-oblcina do saneamcnto ha-
sico, Area Ciil quc ja aplicamos Cr$ .....
443.120.139,54. Nossa eal-tcira dc crCdlito
rural é, pelas autoridades monctarias, consi-
deracia excclentc, sencbo quc o total aplicado
atinge, no momento, Gr$ 595.219. 946,02, sell-
do 71,30% no Estado (id Minas Gerais.

No balanco de 30 be junho he 1974 o
capital e reservas atingiram a cifi-a he GrS - - -
196.309.572,78, alcançondo, 00 enSejO (10 ba-
lanço he 30 he junho dc 1975, a iniportãncio
de Cr$ 260.900. 589,67, corn o acrescimo, por-
tanto, absoluto, he Gr$ 64. 591.01(1,89 e per-
centual, de 32%.

A i-cntaljilidadc tern sido muito bon. 0
lucro do 1.0 scrncstrc be 1974 foi ha ordern
de grandeza he Cr$ 11.359 - 731,83, elevando-se
para Gr$ 63.503.096,41 no 1.' scmcstre he
197, coin 	 espetaeular acrCsdirno dc 459%.

Esses dados i-cvebam quc a produtividadc
e a rentabilidadc (10 banco são as mcllloi-cS
dentre tocios us estabclecirncntos he crChito
corn sede em Minas Gerais; dizern ha cficiCn-
cia dc sun ahministracao e comprovani as
grandes potencialidades be noSso estaheicci-
menlo de ci-édito -

Acrescente-se, aos denials, que d) Banco
be Crédito Real lidlema hoje urn gi-anhe
conglomerado financeiro a saber: CREDI-
REAL Financejra S.A. --- GrCdito Financia-
menlo e Investimento; CREDIREAL S.A. -
Corretora he Gâmbio e Yniores Mobiliãi-ios;

Ompanhia Federal - Irocessamento (le

Dados - Scrvicos Gerais e Construçöcs; Coin.
panhia Santo Antonio dc Ai-inazéns Gerais;
CREI)IREAL Turismo S.A.

Acabamos (le adiqUirir, coin a aprovacSO
do Banco Central (10 Brasil, a ciistm-ibuiciora
JoSo Ribeiro he Castro - Distnibuidora he
TItubos c Valores Mobiliãrios Ltda., que ti-ans-
forrnaremos imcdiatamentc eni CREDIREAL
S.A. --- Distnibuihora he TItulos c Valores Mo-
biliarios, o qual cstarã funcionando, ainda
no prdximo mCs dc outubro dc 1975, permi-
tinho que o conglorncracbo CREDIREAL venha
a contiibuir ainha mais decisivamcntc para
0 dcscnvalvinienlo ceonomico do Estado -

Gorno C do nosso clever, ternos produra-
(10 iulprilTiir o iriaximno be racionandadie em
nossos abs como presidenle, procurandlo,
seinpie, propieiar o mais rapiho crescimento
(10 hanco, beni Como aprimorar os métocios
Ic- aclrninisti-açao -

Imbuicios (ic lois propósitos, cniamoS 0
Deparlamento Finoncciro c he OperacOes Es-
pediais - DEFOE, o Depai -tamcnto die Orga-
nizacão, Métodos e MecanizaçSo - ORMEC e
o Depamtarnento he Plancjamento e Produção
- - DEPLAN.

Os resultados he scmclhantes atos ja são
vislveis - Os trés novOs dlepaltamefltoS tern
cobaborado hccisivarnentc para a mebhoria ha
m-entahilidiahe e prohutividahe, apnimoramento
dos servicos prestados, e, cm especial, con-
tnibuidlo para o expressivo ci-escimento do
hanco -

Verifica-se, incu ilustre coestaduano, Dc-
putabo Carlos Eloy, pun esta breve cxposicão,
qc muito se fez em tao curto cspaco die
tempo. Apenas cinco mneses -

No momcnto lnnçainos umno campanha
(be depósilos, bein planejada, coin objetivo
(IC atingirmos, em 31 die ciezembro lie 1975,
ii mcta die Gr$ 2.000.000-0 00 , 00 cm depósitos
cstãveis. Estamos possuidos ha mais sOlida
c-onviccao de que a crnpresa que tcrnos a
lionro die preSi(bir C pi-óspero c sauciãvei, sen-
do, no demais, fecunha ein contribuicoes paia
o ciesenvolvimcn to global do Estaho e do
Pais. TraIn-se lie importnnte e fecundo pa-
trimflOnio ho Govel-no C (10 povo milineii-O -

0 Banco he CmChito Real foi fundabo,
em Juiz be Fora, aos 22 dias (10 mnCs he agosto
be 1889. Sua carta-patente foi assinada por
I). Pedro II. Tohos aqUc!es que, como CU,
nele trabalham, são justificahamcnte orgu-
lliosos hcsscs talus históricos. Procuramos sen
dignos (iLl nobre missão a curnpnir. 0 banc-o
om-gulho-se de suas tradiçOcs juiz-forenses. Juiz
de' Fora é o hem-co cia inhustriaiizaçSo mind-
rn Esta invicta cihabe C perrnanenle motivo
(IC inspim-ação para tohos crue lutam e traba-
lhamn no consti-ução din grandeza he Minas
Gerais.

Gostania lie finnlizar, pois me don-Igo
foilS (10 ciuc prctenhia inicinimente, expres-
sanho duos verdbahcS inarrehãveis:

I -- muito emhoma, atm-a y es (Jos tempos,
em nomc he imnpeniosa c nccessCria raciona-
lização abrninistrativn, hepartamentos c seto-
lC5 ho banco hajarn siclo tiansfenibos has Ci-
babes (10 Rio dc Janeiro, São Paulo e Juiz
(ic Fora pal-a Belo Horizonte, cis quc se trata
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ja caminharn comigo, (IC cabcca erguida,
vivo a satisfação clas adesOcs que Sc proces-
sam a coda clia. Tern estcs o tcstcrnunho de
clue jamais mi homern rancoroso, e estou
sempre de bracos abertos porn receber a todos
que dlueiiaiTl construir e trabaihar, mcsmo
aqueles quc Sc confessam on se confessaram
incus ininiigos - U clue C preciso, nos bias be
hoje, C c'ue con unguemoS dos idcais p'opos-
los pelo Sr. Presidente Ernesto Gciscl - a
harmonia social 	 pondo fim ao desequili-
hnio (ins vantagans pessoais, onde poucoS pos-
sueifi muito. e iiluitos nSo possucm nacia.
Para esta luta, precisornoS contar coin
as liomens lie boa vontade.
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de estaheleciinento ic crédito oficial do Es-
tado, por dc acionarianiente controlado, ê
absolutairiente certo quo a alual adininistra-
çao nunca cogitou C nao pensa transferir de
Juiz (le Fora a matriz do Banco (IC Crédito
Real de Minas Gerais;

II - conlo ji foi dito, o Banco (IC Cré-
dito Real é valioso ijatriinônio (10 Governo
e do povo mineiro. Penso que o Estado ja-
mais transferirá pam terceiros, quaiscjuer que
sejam e nio havei'ia qualquer razão para
faze-lo - as açOes (le sua propriedade, que
the asseguram o controle acionário (10 banco

Este é, alias, o pensarnento governarnental,
c diretrizes expressas neste sentido me foram
trausmitidas, quando convidado a assurnir a
presidencia do Banco de CrCdito Real, polo
erninente Governador e preclaro estadista Au-
reliano Chaves.

Pessoalinente, coino cidadCo c presidente,
solidarizo-me corn este posicionarnento, o qual
cstá em harmonia corn os suncriores intcrcsscs
(10 pOVO minciro.

Autorizando o ilustre coestaduano a fazer
desta o uso que julgar mais aconselliavel, va-
iho-me (10 cnsejo para transniitir C egregia
AssemblCia Legislativa do Estado Os HI CUS

protestos (10 mais alto respeito

At en c io same ut e,

Miguel Augusto Gonealves t ic Sousa

Presidente (10 Banco (1c CrCdito Real de Minas
Gerais S.A."

A ATITUI)E 1)AS AUTOIIII)Ai)ES I)IANTE DA
INVASAO DA ESCOLA DE ENGENHARIA

O SR. DEPUTAD() JISUS TRINDAI)E -
Sr. Presidente, Srs. Deputados, cstou inteira-
inentc (IC acordo Coin 0 reaueriinento (10 nO-
bre 1)eputado Joiio Navarro. Adianto men
veto a sun favor. A razAo da minha vinda
a esta tribuna é, na verdade, comcntar a
nota (10 erninente litter (la hancada oposicio-
nista, o ilustre e hrilhantc Denutado Emilio
Haddad, no clue foi S. Exa. secundado polo
nCo menus ilustre Deputado Dalton Canabrava.
S. Exas., rcferindo-se ao incidente de nature-
za policial estudantil, trouxerarn o assunto
a esta trihuna, para condena-lo c verberC-lo
e dai timtarani tirar suas jlacCes dc modo a
rolocar mal a autoridade policial (10 Estado,
C, consequenternente, o proprio Governo.
Data l'enia (le V EXOS., nCs nao ratificariamos
jamais a providCncia policial (Ic invadir a
Escola (IC Engenharia, inas (Ievcmos, por de-
ver de consciência, fazer alguns reparos, se
assirn nos for perrn]tido. Priineiro, esclarc-
cendo (IUC nao foi nenhurna autoridade poli-
cial, mas ineros agcntes (IC policia os autores
ila invasao (10 prédjo da Escola de Engcnharia.
A autoridade policial é cncabcçada pot- urn
cornandantc-geral (Ia Policia Militar, ja que
osagentes (le poljcia erain elementos da gb-
riosa Poilcia Militai' do Estado, on pelo Sr.
SecretCrio da Segui'anca Pdblica. Sabcmos,
nobre colega, que esse titular, o Col. VenIcio
Alves da Cunha, ao tomar conhecimcnto do

problema, ao so jnforinar do inciden[c, i-c.
PCOVOU a atitude policial, C mais, rccorncndou
que o fato fosse apurado pam aplicaçao
eventual e oportuna dos (liSpOsitivOS qUc re-
,,cut acCo dos funcionCrios da policia. Por-
tanto, o prirneiro rcparo - se roe permite
V. Exa. quc cu desejava fazcr C quo nCo
foi o ato praticado por uma autoridadc (IC p0-
licia. Esta, ao contrCrio, rcprovou o ato, como
flós (IC inicio fizeiiios. Embora delegado que
sornos, jarnais ratificariamos a atitude que,
corn o cube do acon[eciinento, foi tornada por
aquebcs policiais.

Saheinos qUc uni es tudante, uin funcio-
nCrio, on alguéin, de uni (Ictcrminado lugar
Ca Escoba de Engenharia, lena lancado urn
cubo Cc gelo sobre urn velculo. Dal nasccr
o incidentc, c nOs, realniente, nCo ahonamos
a atitude do policial, nem o faz o Sr. Sccre-
tCnio da Segurança Aifica, pois, o esclare-
C irn(-ntu necessario . 0 ato nCo foi praticado
1)01' autoridade policial, rnas poe nmcro agentc
(IC po1jrii S.-to coisas distintas

Outro esclarccimento, ilustre Deputado
Emilio Haddad, on gostaria dc fazer, cont a
sua perrnissau. V. Exa. tcntou couccituar o
rccinto sagracbo Ca Escoba Cc Engenhania, o
amnbientc fechado (Ic urna escola superior,
coni 0 urn dornicilio . Nós, cmbora modesto ba-
cI)arel cmii Dircito, discordainos (Ia sua concei-
tuaçio e o fazernos cstribado nas aulas lurni-
narcs (Ia nossa saudosa Faculdade Cc Direito,
aulas dos Professoecs Caio Mario Ca Silva
Pereira c Darcy Bessone, e o fazernos ainda
apoiado nos ti--atados jamais olvidados pelos
liomens Ca ciCncia juridica neste Pals, como
Carvabho Santos e Clóvis BevilCqua. 0 con-
cello de domnicuilo cstC claro no Código Civil.
DoniCllio, sabein rnuito hem us nohecs colegas,
C o lugar onde se fixa rcsidencia coin Cnirno
(lcfinitivo. f (lefinicao quase ipsis lilleris do
CCdi go Civil. Ha outras conccituaçOcs on (IC-
finiçOcs de dornicibio - Poe exempbo, o (bomni-
duo (Ia rnulhcr é o (10 marido; o doniicilio do
mncnor C o (10 son progenitor; o (lOIniCllio (10
inilitar é ontle dc cstá prcstando 0 ScU scrvico;
o do funcionCrio publico tambéni C aquele local
ondc dc serve ao Estado, C NarCo ou ao Muni-
dipio. Alas nCo inc recordo - e cu, modéstia
C parte, gostava Cc ter OS livros Cc ensino
juridico, e ainda o faço --- n5o mile recordo (Ic
(ue dctenmninado código, determininado artigo
fixassc urn conceito de (Iomidilio escolar.
Assirn, nohre colega, Deputado e ilustre
Advogado Emilio Haddad, c nobre cobega e
ilustre medico, DCIton Cunabravu, nCo (us-
cordo (IC V. Exas, uuando lamentain c ate
criticain 0 ato (10 agente policial (IC invadir
a FacuCadc Cc Engenliania. Alas venho fazer
estes esclarecinientos a ])cut(Ia vcrdade, a
bout (Ia inforrnaçCo ao grande publico c a
hem, sohrctudo, Ca justiça, pouque, ainanhC,
puhlicarC a nossa impremisa quo a rmobre ban-
cada Ca oposicCo emitiu aqul urna nota, que
OS (lCpUtIidOS (10 MDB cornparccerain a esta
trihuna c que a Alianca Renovadora Nacio-
nal se calou. E jC disse o vebho adCgio: "Queni
cuba, consente". AbiCs, esse adCgio vein do
grandc civibista frances Planiol, (due (liz: "Qui
fiofl (lit mot, consent".

Se V. Exa. icr os livmos atualizados de
ciCncia junidica, vera one as novas conquistas
repetem scinpre os vebhos conceitos. FIC de

ser sciflPl'C nas boas tonics, ainda que as rnais
anti rras, quo vamos encofihi'aI', nobre Deputa-
do Nilson GontijO, Os mclhores ensinamentos
para a vida de hoi c e do futuro. Alias, V.
Exa, vcrifica Clue jib cxiste a futurologia, e urn
dos sons plCc irSOUCS C Herman Kahn. : urna
ciência que surge pal-a prevcr o futuro. Existe
também uma outra ciCncia, a ufologia, cujo
nomc Ceriva (las letras usadas para (lefiflif
Os 

objctOs nCo_idcntificados.
V. Exas., nobres Deputados c ilustres corn-

panhei o5 (ldi bancadit Ca oposiciio, permutain-
-me esta palavra Cc csclarecinicnto, (IC apreço
A oposicibo mas Ce aprcço 'ranthem aos fatos
C omo des so c C verdade como cIa C.

JNVASAO DA ESCOLA DE ENGENHARIA

O SB. DEPUTADO JORGE ORLANDO
CARONE - Nibo podenios concorclar corn a
afirmaccO do nohrc vice-lider Ca bancada Ca
ARENA nesta Casa, quando disse que nib
houve Un) comindo pam a invasCo Ca Es-
cola de Engenharia. EntCo, infelizmente, a
polIcia Militar de nossa Capital estC scm co-
mando, Ccsorgani7aCa, pOis, pelos conheci-

mos Cc hicrarmentOs que tequia militar, urn
cabo pode excrCcr oualqucr cornando, quando
os subordinados são soldados. E, na nota
dlistrihuida C imprensa pclo i\IDB. nCo men-
cionarnOS sequel' 0 nomne Ce S. Exa., o Sr.
SecretarlO (la Scituranca, nemu nos referimos
ao Coman(lante Ca PolIcia Militar (10 Estado
(IC Minus Gerais. Talvez isto tenha sido urn
lapso (IC S. Exa., o nobre vice-llder, pots
em nossa nota Cisscmos que, segundo a Carla
Magna brasileira, "ninguém serC prcso, seniio
em flagrante ou Pot- or(1ern per escrito de
autoridade cornpetente". Crcio clue no cast)
nib havia ordem Ce prisão contra ninguCm.

Gostaria tamnbCni Ce afirmnar a S. Exa. one,
dos meus conhecimentos sobre domicilio, Ce-
safio qualquer horn jurista a me afimmar o
contrario, isto é, que a Escola de Engenharia
não seja urn Cornicilio particular, pois, se
assirn não bra, cIa scria charnada Cc praça
pCblica, on, cntibo, nCo seria neccssibrio urn
mandado de seguraflca pam OUC all fosse
feita qualquer busca, c1ualquer procura. Basta
ser urn Comiciho cstudantil, de moradia on
de trabalho, para se penetrar neste ambiente
corn urn mandado policial.

Alérn do rnais, S. Exa. mcncionou on'
cubo (IC gelo flue foi lancado. Talvez, a
dmstancia entreo ponto de lancarnento c 0
de recebimcnto tenha transfoi-mado este cubo
de gelo em saco die Cgua. E ainda mais: nada
do que digo C emn Cetriinento da PolIcia
Militar, (lUg csta sofrendo uin probbenia de
parcos vencirnentos, clue está ameacada Cc
ter em seus crnadros urna Cebandada de ele-
mentos por fabta Cc auiiientos condizcntes
corn SUas necessiCaCes.

TrCusito em Belo Horizonle

Sr. Presidente, Srs. Depulados, vaiaclui
ulna crmtica. NCo C glom'iosa I'ollcia Militar
de flOSso Estado, inas sirn ii quelcs hornens
que fizeram urn simnpósio sohre o trãnsilo

C (IC quo i'esultou o rnaior despropósito contra
a população belo-horizontina. CrCem que,
agin(bO Ccsta maneira, farCo corn flue o Iran-
sito de Belo Horizonte rnelhore. São coisas
inconcebivcis: an invCs de procurarern solu-
eCes na engenharia moderna de trCnsito, em
lugar Cc soluçCcs tCcnicas, cornpativeis cont
as necessidades (10 trânsito Ca cidade, des
se arrnarn de reboques e guinchos e, ate
inesmno, fora (10 quadrilatero estabelecido na-
uncle simpósio, i'cbocam carros a torto e a
(lirdito. Poe rnais quo o DETRAN gaste, din-
riarnente, coin firrnas particulares Cc reboque
qu' Sc estibo enriqucccndo a cada Cia, du-
ido flue, (:Oifl a aproxirnacao (las fcstas na-

tabinas, des tenham condiçOes de rebocar a
granCe uuantidade tie carros que se Cirige
ao ccnti'o (Ia cidadc.

Firam, aqui, minhas palavras de solida-
niedade aos estudantes Ca Escola de Engenha-
na e o rncu repCdio a invasão Caquele esta-
heleciinento c Cornicilio escolar. Fica, ainda,
registrado o mcii repCdio C maneira indiscni-
mninada como está sendo efetuado o serviço
(IC onicntação e patrulhamento (le trânsito em
nossa Capital. Talvez o nosso Pais seja 0
Cnico din que, par-a engarrafamento de iran-
silo, Se adota a solução Cc rebocarnento (IC
carros. Infelizmente. no momento cm que
se devenia tee feito urn planejarnento objetivo,
corno era o caso Cc Sc prolongar a Afonso
Pena e construir viadutos capazes de Cesafo-
gal' C) trãnsito Ce Belo Horizonte, hornens de
governo - ciue fclizmente, agora, estão no
ocaso on j abanConaram a viCa pñblica -
construiram urn belIssinio prCdio para a no-
Coviária Ce Belo Horizonte, clue é urn dc-
fante branco a atrapalhar o trâfego, e ainda
contrariando as minirnas regras existenteS,
construinarn dois viadutos incrIveis. Belo Ho-
rizonte C a bnica capital que possui Cois
viadntos coin cruzamentos em dima; viaduto
nbio, Sr. Presidente, pinguela -

Portanto, na hora de se daremn soluçöes
técnicas, des nos dão solucCcs de reboque.
Na hora em quo se procura hurnanizar e qua-
1 ificar urn serviço a favor (10 desafogo do
tnãnsito de Belo Horizonte, des nos vCm coin
rehoque. Isto C prova Ca incapacidade Ca
nicnte criadora Co hornein. Portanto, ficam
aqul minhas palavras: a not-a Co MDB não
loca cut noine de autonidade constitulda . To-
camnos apcnas no Cireito constituido, do ci-
CaCao hrasileiro - Será possivel que nern isso
(cmos hoje, ainda?

BESPOSTA DA OPOSICAO

0 SR. DEPUTADO DALTON CANABRAVA
Sr. I'residentc, Srs. Deputados, adrniro

muito o colega Jesus TrindaCe por causa Ca
nobreza de son carter, alCrn do trato lhano,
Ca intebigCncia e Ca cultura. Esse parlarnen-
tar sabe fazer justiça aos colegas toda vez
fiUd isso C necessario '0 mesmno procedirnento
tenho tido para corn S. Exa.

Quero Ceixar aqui Cemonstrado que, na
nota quo distrihulmos aos jornais, nenhurna
critica foi Cirigida C autoriCade constituida.
An Sccretrio Cc Scguranca, Col. Venlcio, Os
nOSSOS aplausos pela romprcenSCo estibo no
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rneu pronuncianiento. Tambérn o Sr. 1)eputa-
do Jorge Orlando Carone não fez critica s
autoridades constituIdas. Deveinos salientar
que existe uin clirna, ha muito tempo reman-
te, de falta do liberdade neste Pals. As au-
toridades monos preparadas, as quais a clis-
tensão ainda n5o atinglu, entendeni que basta
que Os estudantes so reibnain corn a quela hilari-
dade peculiar da juventude, para uue des
estejarn provocando turnulto e subversão. 0
policial que nao recebeu ordens superiores,
mas de autoridades inferiores, achou por hem
jogar hombas de gs lacriinogêneo, provo-
cando a pibnico. Naturairnente, havia inuita
curiosidade dos estudantes, para i- deem 0 cc-
hoque (10 carro. Talvez estivessem ate "go-
zando" o proprietário do velculo uue estava
sonclo reliocado. Mo houve nianifestacCo ne-
nhurna de inconfornu(lade on de protesto con-
tra o Governo. Tanto one des iii-to podeiri
see atingidos pelo Decreto 477. A p enas ()
tumulto natural cia juventude, a alegria c 0
entusiasmo foram bastantes para agitar os
ibnirnos daquele policial mal preparado, pro-
vocanco 0 (lislurbio . Agora, o pr()blema major
é qe o MDB quer chainar a atencibo para
0 respeito que so dove ter por urna faculda-
do. Urna faculdade é corno urna catedral. 0
estudante penetra naqucla casa cia ciCncia e
(la sahedoria, para pethr aos inestres ensina-
nientos que dotarCo 0 seu espirito para servir
ii Pibtrja e livrC-la do monstruosidade ciue C a
transferência (10 know-how on cIa teenologia
que o Brasil paga ao exterior. A foculdade,
para o estudante, é corno a catedral porn 0
católico. A uniersidade é a casa que nao
tern politico, pois a sua politico é a do (10-
senvolvimento; C a meihoria do status do
jovern brasilciro . E nina casa intocibvcl. So-
monte coin urn mandado judicial a Constitui-
ção perrnite quo nina universiclade seja inva-
clida. Mas os juIzes brasileiros tcriIo 0 major
cuiciaclo antes do liberarern urn mandado (los-
Ic teor. . Aquelo policial n5o teve a ventura
(10 conhecer a democracia. Invadiu a uni-
vorsidade coin violCncia, praticando urn cri-
me polo qual tera do responder.

Por isso, tenho certeza do que o Presi-
(lente Geisel, o Governador Aureliano Chaves,
o Secretário da Seguranca Püblica, o Chefe
da Policia Militar e ate 0 próprio DOPS, to-
das as autoriciacles, enfirn, voltar-se-Co contra
as atitucles desse militar, quo desrespeiton
urn pavilhao (10 cultura e de civismo

0 Deputaclo Jesus Trindadc, dernocrata
que é, hornern civilizaclo 0110 é, tambCm aqui
repudiou a atuação clesses rnilitares. Esta
manifestacibo do solidariedade OOS estuclantes
é urna clemonstracibo aos jovens do que esta
Casa é do povo; tern sensibilidade dianto dos
prohienias quo afligern o povo, seja oste povo
constituido dc operários, coinerciantes, fa-
zendeiros, donas-de-easa on estudantes.

Entcndo que a nota nSo devia ser so da
bancada do MDB, mas do toclo 0 Potter Le-
gislativo, alravCs (10 SCU Presidcntc. 0 Pocler
Legislativo so soliclariza corn o rneio univer-
sitCrio do Minas Gerais pela agress5o que so-
freu. f, oslo o procedirnento one entendernos
quo deveriain ter tido o MDB e a ARENA.
On nos respeitainos a lei, on nOs respeitamos
o ciiladiio on, entSo, não morecernos estar

aqui. Estarnos aqui representanclo essos ci-
dadlios quo foram agredidos, quo foram des-
respeitados nos seus legItirnos clireitos.

Muito bein disse o licler, ao redigir a
nota do nosso partido: a escola é o lar do
estuclante. NCo podia sor outro o entendi-
rnento. Quando nado, acredito one é 0 en-
tendirnento (Ia prapria Constituicibo, porquo
a Governo so é dernoerOtico, so garante ao
cidaclibo a respoito aos seus direitos. Para
islo C que foi constituiclo a Estaclo. 0 ho-
meni é anterior ao Estado. 0 hornem veio
prirneiro. 0 Estado voio par servir ao ho-
milem, quo (love sec o sujeito c não o objeto
da lei C (10 desenvolviniento - Urn pals so
pode considerar-se desenvolvido e civilizaclo
na medida em quo respeito Os direitos hurna-
nos. E C oste respeito que nós pedirnos ao
Governo. Tenho a certeza do quo tais poli-
(005 so!rerao o castigo nccessCrio por parte
do Sr. SecretCrio da Segurança e do Coman-
(lante-Geral da Policia Militar. Tenho certeza,
porque confio neles, confio na sua forrnaçCo
(lOIfloeratiCo

Subi a tribuna apenas porn pedir ao Do-
putodo Jesus Trindade one fizesse urna cor-
rigenda em sen pronunciarnento. Alas dc,
coin a seu cai-Cter ilibaclo, antccedeu-se a
mini e, antes quo en cornecasse a falar, apar-
toou-rne fazendo a correcibo quo eu pediria
a dc que fizesse. Etc se antedipou ao rneu
pronunciamento, 0 ciue fez crcscer ainda mais
cin iniin a admiracibo poe S. Exa.

MINAS GERAIS E A ATUAL ADMIXISTRAA0

O SR. DEPUTADO LUIZ BACCARINI
Sr. Presidento, Srs. 1)eputados .No (ha 15 do
marco de 1975, a "Sentinela do Pornpéia",
como die rnosrno so intitulava, o Govemnador
}toncbon Pacheco, trocava a guarda, passando
(i comando do Governo ao Dr. Aureliano Cha-
ves. Naquele cm, os coraçibes do todos os
inineiros so ahriamn felizes polo térmnino do
ruais desastrosa o calarnitosa do todas as ad-
ministracOes e voltavani suas esperanç-as pam
o Governo quo ia iniciar-se.

Decorriclos seis moses o rneio do atual
adininistraçao, chegarnos 0 conclusSo do quo
d) Govemnador Aureliano Chaves em nada cli-
fete (10 Governador Rondon Pacheco, sendo
elo indeciso, incoinpetente, incapaz o, acirna
de tudo, insenslvel. Incornpetento, indeciso
o incopaz, porque (lurante seis moses näo
teve sequer condicoes para indicar os pro-
feitos dos ostâncias hidrorninerais .AtC hoje
o segundo escalSo do Govomno ainda n5o
estO coinpieto. E insensIvel per remoter a
esta Casa, corno o fez hoje, urna proposta de
aurnonto corn vencimentos inferiores ao sa-
lOrio minimo. Insensivel poi-aue nibo pensa
nos problemos (10 serviclor pubheo no receber
solCrios irrisOrios, quo mal daribo pal-a o seu
sustento 0 niuito Iflenos para o sustento do
suns fornilias. Esse Govei-no, crno al estO, C
aincla do grando insensibiliclade e incompe-
tCncia, ao estahelecer seus planos adrninistm-a-
tivos: urn Govcrno quo chegou a baixar o
Docreto n. 9 17112, transforrnando o Socretâ-
rio da Fazenda emn iuero coletor, tm-ansforindo
para a Secretaria do Planejarnento toclos os

poderes quo cleveriam caber 0 Secretaria (Ia
Fazenda. S. Exa., mais do quo isso, colocou
este Estaclo em grande confusibo adrninistra-
tiva, no retirar da Secretaria cIa Fazenda atri-
buicOcs suas, porn tmansfemi-las a Secretaria
do Planejamento, quem-endo clirninuir o So-
cretibrio do Fazencla, talvez reconhocendo nob
sun prOpria incornpetência, porque foi S. Exa.
que o escoihen. Transferiu S. Exa. pal-a a
Secretaria do Planejarnento a prOpria pro-
grarnacSo orcarnentOria c, conseqibenternente,
a própria execuçibo orcarnontibria. Este e a
estadlo em quo so encontra Minas sob a ad-
ininistmacibo do Sr. Aut-eliano Chaves.

0 Si-. Deputado Jesus Trindade V. Exa.
vai perdoar-ine poe in [errompê-lo justamnonte
no principio do silas paiavras, mos na ver-
dade o que desejo, (IC IIilCjO, é iflipedlii- - -
on tentar faze-lo --. quo V. Exa., hacharel em
Dii-eito dos mais hrilhantes, prossiga flitS SUO5
investidas injustas, quo nibo fazern, do modo
algurn, justiça i\ sun intehigCncia 0 a sun sen-
sihilidade do jurista - V. Exa. taxon o Cover-
nador Aureliano Chaves de incompetento,
quanclo na vordade o Pals inteim-o o aplaude

O SR. 1)EPUTADO LIJIZ BACCARINI
0 Pals o aplaudlo atmavCs do propaganda feita
polo PalCcio dos Despachos, na umuol ci Go-
verno pmetonde gastai- Cr$ 4.600.000,00 cm
1976.

o Sr. Depulado .JCsus Trindude -- Quan-
do S. Exa. C aplandido depois de sun palavro
hi-ilhanto no Sonado (la Hepibblica. apos 0
seu magnifico pronunciamento no Rio, o dill
seguida 0 sun exposiçibo feita ncste plenOm-io,
onclo foi aplaudido do pé polos (leputodos
justos e nOo-mncsquinhos cia bancado do 0 1) 0

-siç5o, quanclo tuclo isso se vcrifica, V. Exo.
nSo podle prossoguir coin 0550 terrninologma,
qne flao 0 ongmandcco, Inns o climinui, o nós,
quo cstarnos acosturnados a i-em- a sun ati-
tucle do jurista, dlueriornos, do inicio, fozer
urn apelo a sun sensihilidad juridica, (leixon-
do a paixibo politico ciue V. Exo. denlonstra
fleste instante.

Varnos continuar ouvindo a palavra do
V. Exa. e, uuando formos honiadlos cont ou[mo
aparte, colocaremos as coisas corno ticvern
ser postas. V. Ext. estO hojo urn (lemnolidor.
V. Exa. n5o p0(10 tiizer cjuc a Sr. Govemnadlor
Rondorm Pacheco fol o pior govemnodoi- do
histOria (To Minas Corals, pois ill oslO a mu-a-
-estrului-a quo dc nos cleixou. Fui, (lw-ante
quatro anos, hivi-e-atii-adoi- indopendento coot
relaçibo Oquele gavem-no, mas nibo posso corn-
pactuai- coin urni injustica, quando alguérn
quer desti-uji- a figum-a do Govemnador Rondon
Pacheco c do Govem-naclor Aurehjano Chaves.

0 SR. DEPUTADO LUTZ BACCARINI -
V. Exa. confirma quo toda 1-0gm-a tern oxeeçibo,
POrquo C o mbnico capaz do julgar quo a ad-inlfl lstraçibo do Si-. Rondon Pacheco foi boo.
Mas dei-o dar nina resposta a V. Exa., pois
me charnou de rnesdtuinllo por flitO participar
das ldeias (10 y Exa. corn rolacOo 0 atualadministraçao Pi-otcsto corn voemCncia con-tra a expresso pois quo nibo me julgo mes-qlimnh0, inns nOo son hornern clado a baju-acoes, prm nc j palrnente clianto de uma reali-

dade one me obriga a vir a tribuna para
criticar urna adiministracibo que nada fez poe
Minas Gerais e certarnente nada farO.

0 Sr. Deputado Jesus Trindade V. Exa.
aplauthr de pC a Sr. Governador Aureliano
Chaves.

O SR. I)EPUTADO LUTZ BACCARINI
Nib. Eu nibo o aplaudi.

0 Sr. Dd'putado Jesus Trindade - Pois
V. Exa. perdeu urna oportunidade.

O SR. DEPUTAI)O LUTZ BACCARINI -
Nibo aplaudi e nibo aplaudirei uma adminis-
ti-aç-Oo quo nadla faz. Etc niio podera contar
corn men aplauso, cnquanto nibo aprosentar
algumna coisa do eoneieto - Pobavi-as, palavras
nOo! Para urn horneni cxpeiimentaclo na vicla
pubbea, conic) o Sr. Govemnadior Aureliano
Chaves, so darei o men oplauso quando as
polavmas so conci-etizarom o ole tmansformar
Minas Corals nurna roahidade thgna deste
Pais. Ouco o Deputado Pedro Narciso.

0 Sr. Dcputado Pedro Nai-ciso - Pela
prilleira voz, sinto orgulbo (be estar nes[c
plenai-io, porcine o vojo erigmandecido pebo
pm-ontlnciarnento do V. Exa. São pronuncia-
mentos assini quo levam a veeclade it nossa
pen to e mostmarn t realidade dos fatos quo
1)0(10111 ongi-andlod-er o Potter Legislatii-o

Este poder sO conseguirit ter boa estru-
tum-a o ser hermt-visto, so seus membros conti-
nua rein a ti-ohalbar coin pi-onunciamentos quo
tenham Poe base (br lift apoio efetii-o ao
Pova, mostrando a voidlade - Congratulo-me
cant V. Exa., pom-dlue são estes fatos expres-
SO0 (lit verdadc. Trago rneu testernunho pes-
soal da realidade do Estado . Vonho do urno
viagern it rcgiao noi-to-rninoira, ondbo tatubCm
osteve a Sr. (bovernadoi-. S. Exa. nOo atentou
porn os minimnos (letoihes dos necessidacbes cia
regiSo, Corn urna agropecuaria inteim-arnonte
falida, urn (-oniercio em estado clesespomador
o a indimsti-ia lutando porn sohi-evivor. - Recehe
diii troca apenas a prossao fiscalizadlora da
Secretaria do Estado do Fazenda, porqno, corno
born (liz V. Exa., o Sr. Seci - etOrio so transfor-
rnou cuturn coletor, umn atrecadador do impos-
los. Congi-atubo-rnc, pais, corn V. Exa., porque 0
sun pronuncialnellto ongrandoce realrnento o
lodber Legislatui-o (10 Minas Corals

O SR. l)EPUTAI)0 LUTZ BACCARINI
AtC hoje competin-Ilic, comb representante
(10 povo, (Inc uma oportunidade ao Sr. Go-
vem-nador do Estado, porn one ole ti-ouxesse
a publico sons prirneiros atos em benoficio
do povo mincim-o. Mas 0 nuo estamos Sdfltifldbo
dd-nhm-o (10 pbcnOrio e cm Minas Gerais é quo
o Sr. Govemnador vai criando a sun Dior imna-
gem. I'referiu a imagorn do govemnaclor ban-
zinho, que ntendo to politico, inns nOo procura
a irnageln do administrador, (10 homern capaz
de conduzir Minas Gerais, do fazer esto Esta-
lid) chsputai- corn sons irmOos o dh-eito do
(lesonvOlvimonto. NOo se pod pommitir quo
esto Estncbo fi que silencioso, scm luta, quan-
do todo o Pius lutava pela implantacOo do
3•9 p0lO pctroquirnico. Minas Gerais, quo dis-
pumiha da Refinaria Gabriel Passos, mantcve-
-so suhrnissa, quieta e calada, através do Go-
vernador Aumeliano Chaves. Hoje, reivindica-
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III0S o 1)010 siderurgsco C, Sc tivésSeifloS rel-
vindica(lo 0 polo petroquliflico, Se houVeSSe
dc sido instalado na Bahia, corno 0 foi, 0
Governo Federal nOo nos poderia negar, se-
quer, a outra reivindicacOo, quo é a instala-
cOo (10 polo siderurgico. Alas Minas Gerais
olive quieta c calada. Parece que nOo tern
0 sangue quc tinha no passado, guando luta-
va em defesa das suas reivindicacOeS, de

	

sons jdea 	 cris. Essa a Minas Gerais a ue assis-
lirnos sob 0 Governo de Aureliaflo Chaves.
NOo nos convérn urn governo quo quer criar
a irnageni politica, qucrendo apenas atender
aos politicos. Querernos urn adm inistra(1Or,
urn horneni que tenha realrnefltc urn piano,
cie lute em (Lefesa dos intCrCSSeS do nosso
Estado.

0 Sr. liepulød° Emilio Haddad V
Exa. pronuncia, nesta tarde, urndiscui'so,
dizendo quo fala em sellnome próprio, que
nO.0 fala en) found do MDII. Se, por acaSo,
alguni 1eputido (10 MDB aplaudiU aqui o
Sr. Governador, é preciso lembrar, em pri-
meiro lugar, quid S. Exa. aqui esteve atenden-
do a urn convitc flOSSO, e nan poderIafllOS
(leixar que cle fosse vaiado, ridicularizado oil
desprezado ncsta Casa. Essas palmas podc-
i'iai1i significar, quarido muito, 0 respeito clue
(love haver cntre Os Podcrcs Executive, e Le-
gislativo . N.-to qucro entrar em dctalhcs quail-
to ao pronunciarnento dc V. Ex a., porquc
espero Os (lados quic V. Exa. trard ao nosso
conhecirnento para, entOo, tecermOS algumai
consicleracOes. Quero apenas deixar clam,
neste ineu primeiro aparte, c lue a v0z de V.
Exa. fib isolada V. Exa. fata cal nOflIC
(10 partido e (la bancada ernedehista

o SR. DEI1JTAD0 LUIZ BACCATITNI -
Agradeco no nobre lider 0 apamle (IC V. Exa.,
ice vein ilustrar o men pronUficiamdnto

o Sr. Depulado Nilson Gonlijo - Nobrc
Deputaclo Lui'/. Baccarini . Como sempic,
c1nando foi anunciado clue V. Exa. iria ocupar
a trihuria, ji( sabiarnOS quo ilgO dc séviO seria
tratado nesta Casa. No inomento em que foi
anunciado quo V. Ex. iria fatal' (lesta tn-
huna, a hancada da ARENA desapal'CCCU (10
plenOnio. Aqui estOn apeflaS ties dos 37 de-
putados arenistas. 0 Sr. GovernaclOr do Es-
tado n5io merece (IefCSa, on a apatia tornou
conta da bancada governistib . Talvcz a ban-
cada cia ARENA fl50 concorde corn a clecla-
racOo dc V. Exa., mas o importanic C quo
V. Exa. curnprc coin 0 sell (lever. 0 ifllpOi-

tante C que Os anaiS clesta Casa registraraO
0 pronunciafllcntO de V. Exa., C 0 Minas Gerais,
6r,-5o oficial quo divulga o Didrio do Legis-
lulivo, publicarO. o pronunciamento de V. Exa
Aqueles que lornareIn conlleCirnento (10 (uS-
curIo que ora V. Exa. faz nesta Casa, atravC'
da imprdnSa de Minas Gerais, havcrOo d(
perguntar onde estao Os deputaclos d
ARENA? Onde estao Os (lepUtadoS do (;overno
ResponclemOs per antecipacibo ausentes d
plcnOrio. Ate rnesrno 0 lider do Govern u
Sc encOfitraVI ausente, chegando agora a
plenário. Espero que haja debate nesta Cas:
entre V. Exa. e o lider do Governo. Esper
que S. Exa., o lider do Governo, tenha con
diçoes de responder a V. Exa., pois assumi
urn comprornisso corn 0 povo nas eleicOes d

74. Alias, o ilder do GovernO jib se retirou
(10 plenOrio, fugindo no compromisso assu-
inuclo corn este mesflbo pOVO.

Aqui travaun-se debates em nonie do pOVO.
NOs, candidatos nas cleicOes de 74, assumi-
mos, cm praça pdblica, a responsabilidade c
0 (lireito (IC falar elf nome dde .Aqui estanTioS
cumprindo 0 no5SO clever, c dies, clue title-
ranta bancada corn 37 (lCpUt)ldlOS, onde Sc
encontram? Estibo (leixando o Sr. GovernadOr
Aurcliano Chaves na mesma conclicao do
exGovernadOr london Pacheco, que termi-
nUll o son rnanclato abandonado pelos 47
deputados quo tinha na Casa. 0 Sr. Aureliano
Chives, corn menDS de urn ano dc inandato,
tern neste rnomcuito, no plenanio, trés silen-
ciOSOS (leputadoS U OUViF 0 (liscurso de V. Exa.,
clue aborda assuflto de alta gravidade . S
Exu., o Sr. Deputado Jesus Trifldade, tell) 0
(tirdito de ocUpar o microfone quantas vezeS
quiser,mas clesejo one, an ocupib-lo, tenha
corudiçoes (1C responder US argumentacoes do
Deputado Luiz Baccarifli, coil) a unesnia se-
rieclade corn que o assunto C tratado por
V. Exa.

Que uiao façauui o clue fi'zcmanb ontcin nfl
Coiiuissao de Finanças, 	 fl-aproveitando a aUSe
cia cia bancada do MDB e u-cahzando uuna
reuniOn quase as escondidlaS, COIll qualm de-
pulados cia ARENA, I)ara aprovarelfi o Orça-
mento e dizercun ao chefc toclo-podleroso quo
foi aprOvadd) Sell) cliscussOcs e P°1' unafluIfli
(ladle . Aproveitararn quo o MDB se encontra
no plenario e na sala das reuniOes C apmova-
ram o Orcamento . Como counplcmento (Ia
reuniOo tratarani de assuntos de menon nion-
In: uiimu obna publica, urn grUpO escolni. liii)
tnccho dc estrada.

(lostania dc' saber se o nobne Presiclente
da CounissOo (IC Financas, nOSSO eiluifleft
amigo Deputado Vicente Guabiroha, tOo Ogil
no golpe clue aphcou often) no prornover eSta
reuniibo, tenO a agilidade consegUir 0
asfaltamento sonbado pelo povo cia sua terra,
(Ia estracla ciuc leva a GuanhOes, Santa Maria
(10 Suaçui, Peçanha c outioS trechos (Ia iT-
giOo (le S. Exa., ciuc tOo gnandc votacOo nh
consegulu - Se S. Exa. conscguisSe 0 asfalta-
incnto da estrada, polom 	 (ienos ate uanhOes,
on o felicitania c curia enganoU o \tDB, mas
fez heneficios pal-a 0 pOVO (lUclue l a rcgiOo tOo

clsacrificaa. E preciso clue Sc faça, nesta
Casa, iflfil caravafla (IC deputaclos do 01DB
paiu tornar conta da regiOo do Dcputado
Vicente Guabiroba Au, ha realmente dezenas
C (ldZCflflS dc InunicipioS Sell) no' delano do
MDIII

in
 - Quenernos assumir coin S. Exa. corn-

proisso dc criar, polo mn 	 urneDS, 	 diretOriO
d M	 mo	 DB c 	 sua região.

Nobne Deputaclo Luiz Baccanifli, continue
V. Exa. corn o se ll bnil

rnh in
antc discurso - Creio

(U jib agora cumprioS co o nosSo (lever.
QuerernoS clue os assuntos Sejan) cliscutidoS,
nesta Casa, dc flianeira clue 0 pOVO tome conhe
cill)CfltO (laquilo clue Sc faz ell' diefesa de
seus intenesses. NOo desejarnos, Sr. Presi-
dente, uma baneacla silenciosa cla ARENA-
Querernos o debate, para clue o povo saiba

U clue aqui se cumpre o dever, Como V. Exa.
c 	 tOo galharclanlefltc estO fazendo.

Aricilise de Proposla Orçcxrnenldria

o SR. DEPUTAI)0 LUIZ BACCARINI -
NobreDepUtid0 Nilson Gontijo, V. Exa. 1cm
razão. NOo vim aqui buscar 0 debate, ernbona
nO.0 fuja dde. Para mirn nOo ha motivo de
qualquer preocUpacao, Sc existe no penarlo
a lideranca on a vice-lideranca on a prOpria
banCada cia ARENA. Apenas pretenclo anali-
san 0 Orçarnento e o faço corno urn estnjto
cumprim ento do clever dc urn representante
do povo. NOo Inc preocupa se a ARENA ten)
on nO.0 condiçOes (IC responder. Ell Sei clue
11 50 tell) conduçöes. Quancic prtendo locali-
zar uifl assiint0, cu 0 estuclo. Posso ter os
meus du-nos, mas errarei seunpre na conviccOo
de que procurei estudar 0 asSdlnto e na con-
vicçOo e boa-f& dc eumprir o mdii clever. Sc
o tempo permitir, clesejo analisar a proposta
orcamcfltania.

Ouvil , ei, prazcrosamente, o 1101)1-c Deputa-
do Vicente Guabiroba.

o Sr. Depiulado Vicente Guiobiroba
Nobre Deputado Luiz Baecaiini, V. Exa. quase
rcspondcu 110 clue CU clesejava indagar dc V.
Exa., neste instante. Queria referir-me a au-
SCncia cia ARENA, aqui no plenOuio, conforme
acentuou 0 nohic Deputado Nilson Gontijo -
A ARENA nOo estO ausente, absolutarnente.
EstO representada por alguns (le scus eieunen-
tos, pocleinos (liZei' ciuc cstO constanternenle
trabaihando nOo 50 no plenOrio, rnus tainbein
nas cournSsoes tecnicas. NOo C somente no
plenOrio que Sc exerce a funçOo parlarnentar.
Ha outroS lugares onde a ARENA estO tra-
haihando, ciefenciendo os altos interessc's do
povo. NOo sO o 011)11 pode falar cm norne
do nOSSO povo. Posso afinmar a V. Exa., so-
hrctudo ao ineu caro e clileto amigo Nilson
Gontijo, quc a ARENA fala igualinente, e coin
ma jor razao, dli) nome do povo, (1db (luUh es-
tarnos clefendendo os interesscs - 0 (iovenno
Aureliano Chaves, que estO lioje aincla no
ifliCiO, fibs seUS pniflleirOS clias de traha]ho,
jib tern executacio unuito, conforme se sabe.
Hoje, por exemplo, vnos chegar a esta Casa
a mensagcm conceciendo aurnento an iuncio-
nalismo. Posso afirmar a V. Exa. e aos (Ieunais
deputacios do 01DB clue se trata do pnirneiro
Govcrno cjue manda, no pnimeino ano do sell
mandato, unensageun dc auinento pana dstb
Assembléia. V. Exa. podera ver, na histOiia
clesta Casa, que janlals uun governador cn-iou
urna mensagern de aunlento die vencirnentos
no sell pnirneiro ano de inanclato -0 Sr. Go-
vernador Aureliano Chaves, coin islo, (le-
monstna a grancle sensibihchade clue tell) pelos
problemas soc j a j s dc Minas Gerais. AliOs, V.
Exa., quo C uun eSIu(liOSO, jO. cleve ten vislo,
no Orcamcnto quo o Si-. Governador unandou
para esta Casa, a sun preocupaçOo coin us
problemas sociais (10 foSso Estaclo. S. Exa.
flao se ateve apenas a fazer crescer o procluto
interno bruto (10 Estado . Piocurou, (IC toda
forma, denlro da possibilidacie do Estado,
meihorni- a posicOo social de sell (bovemnO

Descjo, unais urna vcz, registrar d) mcdl
mprotesto, a 	 inha ecnsuma an meu gi-andc

amugo, Deputaclo Nilson Gontijo, em vii-tude
S; Exa. continual- considenando "gouie

auxo - 0 ocomnido na ComissOo de Financas,
que 11110 apelou die 1110(10 nenhurn para tais
metodos EstarO sernprc (lispoSta a cunlpnic,

rigorosamente, o i-cgulaniento . Sc Os dlcpu-
tacios (10 01DB nOn cornparecenarn, nOo digo
que fol pun descuicho. Mas, corno cu disse
ein questOcs did ordeun anterior, foram outmos
pnoblcmas, aos cjuais lodos eslarnos sujcitos,
due iinpedinarn o cornpanecirnento die nobres
clepiitaclos (10 MDB 0 CounissOo dc Financas.

V. Exa - , nobre Dcputacio Luiz Baccanini,
ilad) compareceu, dievidlo a urn iamentOvcl c
sCrio problenla de saOcie oconnicio eii sun ía-
iiihia, iazao por ciuc V. Exa. lii nOo esleve;
po ' diu e V. Exu . é urn dos clementos quo uriais
contribueun corn aquela counissOo. E urn dos
unais brilhantcs d assidtios nil CorniSSao de
Finanças. Talvcz, se V. Exa. eslivesse nesta
Casa ontern, o 01DB 110(1 ficassc 0 margem
dias dehiberl(çibes tomadas pela ComnissOo (lc
Financas Cm SUU reuniOo realizada 0 taucle -
Fique certo V. Exa. de quo a ARENA estO
di spoSta a debater d'Olfl V. Exa . Os pnohlenlas
(10 Onçaunento ncsla Casa. E a ARENA td'nl
condiçocs dc pI-cstU' a V. Exa - , 0 oposiçibn
C 110 po\-o Inineiro, Os esciarecirnentos ncces-
sOniosar espeito nOo so do Orçamento rnas dc
qualcuer assunlo quo envolva o Govenno (In
E1ado

0 SR. I)EPUTAI)() LUTZ BACCAI1INI
Ncbne Depuhaclo Vicente Guabinoba . V. Exa -
fulou na sensibilidade social (id) Goveunadlor
_\uneliano Chaves. Sc csta sensi)ilidacie do
Govennaclor existe, USS1U) corno se exisle o
processo dc (lesenvolvimento econOmico (id
Minas, se me pcniiiitc V. Exa . uina compara-
cOo gnotesca, é comb adldle la 1111151db (Ia Goii-

"NinguCun sale, Ilinguern viii" A Sen-
sibilidade esta em consubstanciar no procIo
cle aurnento dos vcncncnlas, (1db nIvI I an
VII, salOrios inferiores ao nulniuno legal. A in-
sensibiidadc do Sr. london Pacheco e SUU
dade nOn peninitiam civaldiuer just ificaliva. A
jflSeflSil)ulidladd do (bovennl(dior Aurehiafld) Cha-
ves é pion aincla: avilla o funcionOrio puhiao,
pagaui(lo-lhe vencimiicnlos a base (le seis hoiis
dc sulanio-mini rio. Urn, nobne Deputadio, nOs
saheinos ciue o funcionalisnio publico C iunpe-
(iidlO (Ic exemc'er outra atividadc . Etc temn dIUC
Se contentar coin o semi sahibnio, inferior an
sulario-nlinifllo, porque percehe salánio-hora,
U1US ape sur dc ludo fica iunpcciiclo de exercer
cjualcjuei- out na ativ idiule one poderia suprir
seus ininguaclos vencin 	 11ientos, clue 00 passant
dc gorjetas pagas polo Estado an funcionalis-
mo piubhico - NOo cxiste sensibihidacie social
neun desejo (le atencicn ans nossos senvidorts
NOo existe por pal-te do (bdvcrno (10 Estado
civaiquci- mafliestaçadl de boll lontade panil
coIll 0 funcionalisnio publicc - Existe, sit", a
(lesculpa e a alegaçao de que dO aos nossos
scrvulorcs (10 Quadmo Jerrnafldfltd. saiario -IIU-
1)11110 na base (ILlS oito horns (Ic 51110110 comes-
pondente a CrS 532.00. Mas, conio este Qua-
(Iro Penunanente nOo existe, e, cJUlbfldd) dc for
impialitadlO, 0 saiario -ifliflhlno ja lena 51(10 dc-
Va(lo. cluemeullos 0 saiario-uiiiniuno pane ns ni-
veiS I it VII. 0 Estado ilClli( clue (ievc pagan
na base (IC hora, alegan(lo clue d) funcionalis-
11)0 pfuhlico Irl(balha apenas scis horas por
(ha. Por clue o Estaclo nOo estcndhe a jornacia
(IC tmabalho pain oito horas ciiibrias, a fan dc
que o sell funcbonalismd) possa perccbcr tam-
])&m us Cr$ 342,00 do saiOnio-minirno? Mas
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ninguém procura justificar sua frieza, sua in-
sensibilidade, através de uma alegação que
no encontra, a meu ver, amparo juridico.

0 Sr. Depu/ado Jesus Trindadi' - Meu
caro amigo Deputado Luiz Baccarini. V. Exa.
está clizendo que o Governo é insensivel e que
no atende ao funcionalismo pdblico. V. Exa.,
nina vez mais, não está sendo justo. Em juiho
ileste ano, csta Casa aprovou urn projeto di'
aurnento.

o SR. i)EPUTADO LUIZ BACCARINI -
V. Exa. acha juslo pagar abaixo do salário-illI-
nimo, do nivcl I ao VII?

o Sr. Deputado Jesus Triiulode Mas
V. Exa. é urna inteligência brilhante, uIl l pCS-
quisador, jâ exercc mandato di' dcputado PC-
la 53 vez. Se V. Exa. pesquisar, chegard ii
conclusão di' qUC o G0vtrn0(101 Auic1iu10
Chaves é ø prirnciro Governador, desdc a re-
(lcrnocratizacao, salvo engaflo a esta park',
qui', nos priniciros mcses (10 seu Govcrno,
cnviou a csa Asscrnhléia projetos coricedendo
aumento . V. Exa . tanibém nio foi fcliz oo
afirniar quc o Quadro Permandnte nio seth
iiiiplan[ado . Chamo o tcstcniuflhio di' colegas
nossos aue forum, liii poucos (has, 00 Cover-
nador Aureliano Chaves e ao Sccrclârio Lou-
rival Brasil, tratar do implanIaco do Quadro
Permanente. Sc V. Exa. eski desinforniodo,
tcnho o prazer (ii' (lizer-Ihe quc a part ii' di'
janciro próximo todos os funciondrioS, (ii' lii-
vcl universitário on não, percehcrao novas
vantagens em razao do implanlocao do Qua-
(1iO Pcrrnanentc.
-- Qucro entcndcr, nobre l)cputado, Clue,
quando V. Exa. fala por dcicgacao do lidc-
ranca do i\IDB, lola fugindo do linlia do lwi-
ihante bacharcl que é. V. Exa. cstá hojc
niais politico c menUS juridico, porciuc, no
verdadc, esta rcvelando, cm noiiii' da hanca-
(La da oposicão, nIna grande prcocupacaO coil'
a aproximacao coda vcz niaior (IC) po\O coil'
a ARENA, através do adrninistraciio Aurclia-
no Chaves c Ernesto Geisci.

0 SR. DEPUTADO LIJIZ BACCABENI
Niio me Pi'cOcilPO Ciii absoluto c oil ' a apl'O-
xirnacio (10 povo corn o Governador Aurclia-
no Chaves, porque sci Clue a aprox'niacao (10

poo coin o Govcrno jnscnsivi'l c trio janloiS
se realizard . Podcrd hover, isto Sill), 01)10-
ximaçiio di' alguns politicos, inas nUnca (10
povo di' Minus Gerais coin o (iovcrno [rio,
insensivel, incompetente e incapaz.

Quando falci que nao acreditava 110 on-
plantação do Quadro Perinanente, é porquc
existem virios óhices a scrern dcithdos pela
justiça. Näo se pode impor a um funcioné-
rio coin anos (IC scrvico ciuc se subincta a
nina selccao compctitiva paro cliii' possa en-
Irar no Quadro Perrnanentc.

0 Sr. Deputado Jesus Trindadc - Estou
percebendo que o ilustre Deputado me conce-
de 0 aparte, nao so porque é sempre dclicado
corn seas colegas, como tambérn porque perce-
be que, neste instant', gostaria (IC urn cscla-
recimento.

Posso informar a V. Exa. e a ilustre
bancada do MDB que não haverâ 0 chama(lo
Quadro Suplementar. Todo dc sera, absorvi-
do pelo Quadro Permanente. Ha muito mais
vagas (10 que ocupanteS nos cargos.

Quanto a (leterminadas classes, duas ou
Ws, ha i-ealrnente mais fnncioniirios do q 
vagas, rnas, no corner dc 76, Ledo o Quadro
charnado hoje Supleinentar estará totairnente
absorvido, e o funcionalismo cstará ganhando
ma is.

o SR. 1)EPUTAD() LUtZ BACCARINI -
V. Exa., corno vice-lider do ARENA e (TO Go-
verno, ti-az uma noticia auspiciosa. 0 (lover-
nador vol mandar orojeto rnodificando a sua
própria lei? Porque. Sell) ici, dC nao pode 1110-
d ific or, e é do lei (liii' 0 funcionário (leve
suhnictcr-se it urna scleçi'io coinpetitiva. Dese-
javoiflOS qUc pudcsse hbVer csSa niodificacao.
Mas conlieco ulila send de funcionârioS que
cstao sendo charnados para scleciio cornpcti-
tiva.

0 Sr. Deputado Jesus Ti'indade -- A lei
rcalincrite exige esto selccoo i'oipCtitiva, IflaS,

1'a pair (10 instttnte cut clue ha iiiaiS vagas do
Clue ocupantcs, niio é neccssmii'ia a competi-
cio. A incnos ciuc V. Exa. queira crior Obi-
ccia irnplantacao (11) qUa(Li'o, prcjudicindo
o lime lOflilIlSiTlO

o SR. 1)EPUTA1)O LIJIZ BACCARINI --
Quercnios clue se inplante cs[e Quadro 0 mais
(Lepresso possivdl . Ja situ (iccorridos dois
OflOS, C 0 qile lcfliOs visto ate ogora é 0 fun-
cionalislilo sendo ehamado para a se1ccio
coinpctiliva . E, poi cusa ( Jesse chamnalliefl-
to, cstou i-ccornendando quc se di ijaln a jusli-
c:a, porquc considero unio arbitraniedade, unma
itcgalidade, 0 ciuc consta do lei aprovada p01.
csta Casa

o Sr. Depuludo Jesus Trindade -- V.
Exa . sohc quc cu votei contra; se mile 1)Cl1)Ii-
Ic V. Exa . , qucro (lizcr-lhc que ainda lioje
to Minus Gerais puhlica 0 editaL (Ti' convoc'o-
çno (Jos odontóiogos, pana se inscrcvcrefll no
Quadro Permancntc

o sii. l)EPUTAI)0 LUIZ I3ACCARINE
Seth que o Governo pode fazcr isto a see
bcl-pi-azer?

o Sr. Deputudo Jesus Trindade - 0 Go-
vcl'n 	 0O quen atenden 0 funcionalismo . Sc ha
vagas, pal-a quc exame? Nao se Rota di' Con-
cul. SO pdhlico, maS SIIT1 (IC competic ito ifitCi 00.

V. Exa. podc estan tranquilo c pode in-
formal- aos SeUs cleitores, clue sIlo intcligen-
Ics, pois'votoralli cam V. Exa., ciic nao ha
iliOti\'o para mandado dc seguraflça, porgue
o Governo está atendendo sent de
advogatlo

0 SR. 1)EPTJTADO LUtZ BACCARINI
Espero ciue o faca, porque ha seis meses naO
vernoS nada clesse Governo.

Mas ininha intcnçIlo nIb era discutil' U
Quadro Perrnanente era examiflar a propOS
to orcamentarla, para trazer mais urna prO
va ifleqUiVoca (10 incompetencia, do insefl5'

bilidade e cIa incapacidade da atual admuinis-
tracão de Minas Gerais. Mo pretendia fazer
CSSC pronunciaflicflto ho.ic porque, no (ha 26
dc setembro, recebi (10 Presidente cia Colnis-
são uma carla no qual S. Exa. inforinava
ue o Sr. Secretário da Fazenda viria hoje

a Corniss5o preston esciarecimento sobre o
orcamefl bo. No dia 29-9, recehi nova carta
afirmafl do clue cstava adiado o compared-
mento do Sr. Secretbrio, maS que nova data
seria wareada logo quc o pnojeto (IC lei de
aurneflt0 fosse enviado a csta Casa. Anteon-
tern interpelei o Sr. Presidente da CornissIo,
E S. Exa. afinmou ciue 0 Sr. Secretário viria
.unanha . Evidente quc a Comissbo nIb se po-
deria manifestan sobre 0 Orçamcnto, jb que
en solicitei o comparecirnento (10 Si-. Secre-'
tIrio a fim dc que a Comissbo tivessc condi-
çãø de dan scu panecer. Acontece quc liii
chanlailo I rninha regibo pana o funeral de
urn grafl(ic amigo, C quando voltei, I
tive notIcia (IC qUc 0 Onçamento tinha sido
aproVaClO no Cornissbo de Financas.

Quero cleixar oqui o men protesto, ape-
sar de todo 0 leSpeito cuc tenho p01- aquclo
Comissbo, ponque podenia perfeitamnente a
Comissbo de Finangas, sabendo que o Sr.
Sccretbnio cia Fazenda inia comparecer a esta
Casa amanhã on no próxima terça-feira, dci-
xar para apneciar dcpois aquele relatónio. A
alegaçIo de que o pnazo cstai-ia vencido é,
a meu ver, improcedente, porque, sc ja estava
vencido, continuaria vencido, n5o , terminaria
ontem. Mas, di' qualquer forma, n5o me preo-
cupo. Eu sahia e falei coin Sr. Deputado
Vicente Guabiroba quc o Sr. Secrctbrio da
Fazenda, cmbona rcconhcça neic competIncia
para outros Inisteres, é incompctente para 0
cargo (le Secretbnio da Fazcnda e tudo faria
para fugir as indagacoes do oposicão na Co-
rnissbo de Financas, porque n5o teria como
explicar, de inieio, como estb a economia de
Minas Gerais, que The permite projetar o Orça-
inento, acrescentando quase 50% sobne o on-
çamento corrente, quando o prOprio Estado
de São Paulo elevou scu Orçamento, que era
de 32 miLhIes c meio, para 46 milhOcs e 500
jail. A menos quc Minas Gerais esteja numa
fase de descnvolvirncnto superior ao de S.-to
Paulo, 0 quc seria ridiculo afirmarmos desta
tribuna. Mas S. Exa. ndo tenia ainda argu-
mncntacIo para responder aos membros da Co-
rnlsSão de Finanças por quo destacou apcnas
540 milhIes para o giro do divicla pbblica.
Ele eleva a divida do fazi'nda pdhlica, deixan-
do uma reserva para os junos, para amorti-
zacao do corrente Orcamento. S. Exa. prevC
)a, e am a Secretaria do Fozcnda estania die-
monstrando ci sucesso politico, a vitória irre-
medilvel do oposjcbo na eleicIo de 78 C,
portanto, urn pnóxirno governo ernedebista,
pretendendo, assirn, transportai- para a próxi-lila admmistracbo 0 onus do sua incapacida-

Ou entäc, S. Exa. rcalmentc chcgou aque-
Ia conclusao a que cu semprc cheguci e afir-
mei desta tribuna: Minas Gerais foliu. Nb
'ale a pena pagan as junos c arnom-tizar asi\ l das. Temos que recorner, Iancan papcl-
moeda, obrigacoes reajustbveis, uma atrás dosOutras Sornente assmm podera IT-se levando,por mais aiguns anos, a lncapacldade finan-cc

Ira deste Estado, gracas a administraçao

do Sr. Rondon Pacheco, quc 1 0 grande res-
ponsbvel pela situaçIo e, agora, agravada gra-
cas a incapacidadc financeira do Govcrnador
Aurcliano Chaves. Pnevendo a incapacidade
do SecrctIlrio (Ia Fazenda, o Governo baixou
O Decreto n. 9 17.112, dc 22 de abnil corrente,
tnansfcnindo o Oi-çamento pana a Secrelaria
do Planejarnento. Fez a prirneira dc todas
as aberracOes. A Secretaria da Fazenda é
quern arrccada. Quem prevê 1 o Planejamnen-
to. Cniou a Junta PolItica c de Programaçbo
Onçarnentbnia, constituida sob a presiclêneia
do Secnetbi-io do Planejamento e das duas
Dinetorias (10 Orcarnento do Tesoum-o c dos
(lois SubsccretIrios do Plancjamento e (la Fa-
zenda. 0 mais -rave é que esta Junta Politi-
ca de ProgramaçIo Orçanientbria I quem
acoinpanha a execucbo orçamentbnia. 0 que,
entao, estb fazendo nactucla Secrctaria o Dn.
Job0 Camnilo? EstI fazendo papel de coicton.
E o coletor-rnon do Estado de Minas Gerais, o
chefe dos exatores e nada mais, ponque nem
acompanhar a exccuçbo orcamcntbrit poderl
mais.

0 Sr. Deputado Vicente Guabiroba - No-
bre Deputado Luiz Baccanini. 0 Sonho I uma
-oisa extra onchnbnia. Vc'jo one V. Exit. é

nilmito sonhador.

0 SR. DEPUTADO LUIZ BACCARINI -
A ARENA I que sonha hI cinco abs.

0 Sr. Deputado Vicente Guabiroba - Eli
gostaria di' sonhan comno V. Exa. V. Exa.
estI sonhando corn o Governo, agora.

o SB. DEI'UTAI)O LUTZ BACCARINI --
Sent quener cjuebran o raciocinio de V. Exa.,
qucro dlizcr quc quern estI sonhanclo coin o
Govenno I o povo.

o Sr. fleputado Vicente Guabiroba - 0
povo confia no Governo. Quem diz isto nb

a ARENA. mas o própnio povo. E tamhém
V. Exa., quc aploudiu o Govel-nador Aurelia-
no Chaves, die pé, neste plenbrio, quandlo S.
Exa. (tell 	 cxtnaordinIria aula de conhe-

hcimcntos gcrais, camando a atcnçbo de to-
dos cTue d'stavaln pnc'sentes.

Nobre Deputaclo Luiz Baccanini, V. Exa.
estI compictamentc bra (10 reahidade. Posso
aqui confirmar as palavras do colega Jesus
Trindadc: 0 povo se aproxima coda vez mais
'(to Governo. Coin ohras sociais do Go-
vcnno, o que observanios é urn eel-to temor
dos intcgrantes do Movimcnto DcmocrItico
Brasileiro uuanto I profundlidade clii penetna-
çIo do Govenno Aurcliano Chaves. 1978 vem
ai. Posso afinmar a V. Exa. quc, SC co Go-
vernadon Aureliano Chaves continuan corn
esse dinamismo, coin boa vontade, corn
csse tirocinio dc hornern pIblico, tcremos
mais urn govenno dIe Minas para a fciicidade
(lb povo mimleiro e [amhém dos homnens da
ARENA.

o SR. I)EPUTADO LUTZ BACCARINI -
Nohrc Deputado, o clireito de sonhar I livre,
e V. Exa. n5o passa de urn grande sonhador.
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0 Sr. Depulodo Vicente Guabiroba - La-
menlo a infelicidade de V. Exa. - que é tao
intcligente, tbo estudioso e que procura levar
tudo tao a sério - quando V. Exa. yen' a
ftibuna, na tarde dc hoje, tccer corncntárioS
sobre o Orçarnento. Reconhecemos a sua in-
tchgbncia, a sua cultura, mas talvcz V. Exa.
nao tenha tido tempo dc preparar cuidado-
sarnente o seu pronunciamento nesta tarde. V.
Exa. fala no Decreto n. 9 17.112, e talvez esteja
ignorando que se trata de uma norma federal,
pois foi o próprio Governo Federal que sepa-
rou o Ministério (10 Planejamento do Ministé-
rio da Fazenda. Trata-se de urna norma vi-
sando a proporcioflar meihor coordenacão.
Para seguir os parâmetros federals, todos os
Estaclos, scm exccciio, adotaram o mesmo sis-
tema. Não foi apenas em Minas Gerais que
isto aconteceu. Em todos os Estados houve
urn desmembramento entre a Secretaria da
Fazenda c a (10 PlanejarndntO. flcalrncnte, es-
tas cluas Secretarias nao se podem constituir
num todo indiviso. A Secretaria da Fazenda
estaria per (lcmais sobrecarregada se tivcsse
de cuidar dis finanças, e tambérn de progra-
mar as obras (10 Estado. Por isso, o Governo
Federal, na sua grande sabedoria, adotou essc
sisterna e aconselhou aos Estados que tambérn
o adotassem, c todos des, scm excccäo, segui-
ram cssa técnica.

Não consideramos (lefinitiVarnentc o Sr.
Secretário da Fazenda urn homem incapaz,
c crcio que V. Exa. tambérn nio teni esse
pensamento a respeito (le S. Exa. Como
(lisse o nobre Deputado Jesus Trindade, V.
Exa., hoje, está movido apenas por aquela
paixäo politica, aquela intcncäo sic fazer da
(la tribuna (lesta Casa uma oposicão sisterna-
tica, scm levar em conta o clue estão realizan-
(10 o Sr. Governador Aureliano Chaves e 0
Sr. Seeretário da Fazenda. V. Exa. reconhe-
cc méritos no Secretário Carnilo Pena. E V.
Exa. tamnbém sabe, porque já disse numa ques-
tao (IC ordern, no inicio diesta reunibo, que
o Sr. Secretário já rnarcou para o clia 7, ter-
ça-feira, o scu comnparecirncflto, as 9 horas
(Ia manhui, ii Comissio de Financas, da qual
V. Exa. é urn dos mais ilustres componentes.
}osso afirrnar a V. Exa. ciue não entrará na
paula dos nossos trabaihos, ate o dia 8 deste
mbs, o Orcarnento (10 Estado, enquanto 0 Sr.
Secretário aqui niio vier para prestar Os escia-
recirnentos que V. Exa. deseja. 0 Orçamen-
to voltará a Lornissão dc Finanças, quando
entäo eu me comprorneto a lernhrar o fato a
V. Exa. e demais colegas do MDB, para que
nbo se descuidem mais. Sd, entretanto, que
não se VãO diescuidar, porque V. Exa. estará
presente na Casa, ativo e prcstando bastantc
atcnçao para comparecer, no dia e hora exa-
los, a fun (le compartilhar conosco do estudo
(10 Orcarnento, colahorando coin brilhantis-
rno die sua inteligencia para os trabaihos da
qucla Comissao.

que dc aqui vjCSsd para falar sobre a
posta orçamentária, para demonstrar de ph..
I)liCO quc S. Exa. nem sequer estaria prepa.
rado para falar sobre o Orcamcnto, Pois e
bern capaz que nada saiba a respeito dde.

Se alguém pode falar sobre algo neste
Estado, C o Secretário do Planejamento, Dr.
Paulo Camilo de Oliveira Pena, que, cm bre.
ye, scrá para o Governo do Sr. Aureliano
Chaves 0 que Dr. Pedro Aleixo foi no Gover.
no Milton Campos. Esse scrá o futuro de Mi.
i,as Gerais. Ele, indiscutivelmentc, é o ho.
men' forte deste Governo, é quern decide,
quem está mnandando, C o super-secretário, e
quelfl dcvera vir aqui prestar esciarecimentos
sobre o aurncnto (IC vencimiicntos.

0 Sr. Deputado Haroldo Lopes -- Nobr
I)eputado Luiz Baccarini, V. Exa. faz hoje,
ncsta Casa, un, dos discursos inais praticos,
nlais concretos e objetivos (Ia atual legislatu.
ra. Apcnas como uin simples e modesto Co.
mnerulãrio ao aparte do ilustrc Deputado Vi.
ccnte Guabiroba, quando disse (ie o Governs
Aureliano Chaves está camiflhandIo nos pu.
meiros dias, quc scu grande trabaiho e preo.
cupação temsi sido o problema social, pergun.
taria a V. Exa. empossado ha seis meses,
ha quanto tempo o Sr. Aureliano Chaves ji
sabia que seria o Governador do Estado?

Coin ao setor de sadde e acm
social, vcja os nossos problemnas: a esquistos-
somnose já incidiu em mais de 10% de nossa
populacão, a docnça de Chagas cada VZ au
menta mais, dilzimando cadla vez mais os
nossos traballiadores, embora tenhainos na
Pasta dia Saiide o brilhantismo c a capaCidlade
do Dr. Dario Tavares. Minas Gerais C o Esta.
do em que o Indlice die mortalidade infantil
C dos rnais altos do mUfldiO, em que 0 menor
abandlonado rd'presenta 10 1/6 (Ia populacao in.
fantil. So em Edo Horizonte, mais de 200.000
crianças dormem sob as marquises, cobcrtas
por jornais, scm falar no interior do Estado,
como hoje enfatizou, desta tribuna, o noba
representante de Teófilo Otoni. Sornos us
Estado em que mais (Ic 20.000 funcionáriOs
püblicos, apesar (10 Quadro Permanente, do
Quadro Suplementar da nova mensagefli, vio
receher menos que o salario-mnlnimO, salario
este que nbo satisfaz 0 minirno (Ic coisa alga
ma. E ainda teremos funcionarios recebefl
(10 menos que este minirno. E o prohierna ha-
bitacional? Tambéni nbo tern siclo considera
(10, haja vista a soluçOo dada para o proble
lila (10 Bairro das Naçöes Unidas, que tern Si

do aqui focalizadlo pelo Sr. Dcputado SCrOlO
Ferrara. Este C urn Estadlo em cujo Orca
menlo, corno V. Exa .sahe tao bern corn°
Cu, consta a (iotaçao da FEAMUR - Cfl1CO
órgão do Estado (le Minas que dá assistCflcma
médlica deurgêflCia - a quantia die cerca de
Cr$ 8.000.000,00. Qual a dlotaçao orcaiYlefl
lana para a ADEMG, que explora 0 espO
profissional? 0 Estadio dc Minas Gerais esb
contemplado coin 	 de Cr$ 10.000. 60000
mas de Cr$ 2.000.000,00 que a FEAMLR
Onde está a justica social?

0 SR. DEPUTADO LUTZ BACCARI NI —
Eu informo ao Deputado Haroldo Lopes
a proposta orçamentária destina parR div

rcacao e relacon' piihhcas dlo Palâcio a im-
ortância. Cr$ 4.000.826,00. Vai gastar mais

corn propaganda die clue COlfl 0 Instituto Eze-
(juiel Dias.

0 S:. DeptitadO ii(1r0/dO Lopes -- Esses
sao Os indicadOres (10 hcrn-cstar do povo?
.pcsar dc 0 Sccrtt0 da Saiie ser um ho-
Mein corn todas as caracteristicas para hem
o.xercer o cargo, S. Exa. pouro ma fazer.
Minas Gerais continuara a ser 0 Estosdo doen-
te, pobre, coin 	 sen povo sofrendo.

0 SR. 1)EPUTADO LIJIZ B A CCAIIINI -
1nfclizmte, esta é a vCr(ladl c. Ha mais do-
nhciro para propguumiIi do que para a fun-
050 sañdc. Destina-se apenas 3,3% porn a
unção sañdc. Este Estadlo n,-,,o podie estai

COP1 hoas perspectivas -
0 Sr. Vicente Guabiroba -- Eu quero

,i pernIS dar urn esciarucimento ...erba (IC
CrS 10.000.000,00 (lestinada a autarquia es-
tadual esta indlUlds usa refl(la prOpria do
Lstado.

0 SR. DEPUTADO LTJIZ BACCAPJNT -
Sr. DepUtado, V. Exa. n5io faca injustiça.
Sc \'. Exa. prOcUPai na rd'ceita da órgo
ndustriais e cnconlrar a inporténcia, Cu Cs-

I orei dc acordo corn V. Exa.

0 Sr. Deputado Nilson Gontijo Veja
V. Exa. que o nobre Deputado Vicente Gua-
hiroha nOo pode exercer as funçöes de lidler
desta Casa, na ausCncia (10 lider do Governo.
S. Exa., coin toda boa vontade, quis suprir
a falta do lider e dernonstrar tocla sua sahc-
doria coin ao Orçamcflto, mas fez
uina dotação (Ic 10 inil cruzeiros paia 0 Está-
silo Minas Gerais; inciuiu na rcccita aquilo
q"e o Estadlo tonia dos cluhes dc fulchol. 0
Presidente da Coiiiissibo (IC Finanças lahorou
eta equivoco. Sei (Tue S. Exa. foi urn dos
melhores contadorcs da regiao (In Zona (in
Mata, antes de ser deputado. 0 que aconte-
ecu é que S. Exa. não prestou bell' atenco,
porque cntencler (10 assunto CU SeT (In c S.
Exa. cntcnde.

0 SR. DEPUTADO LUTZ BACCARTNI --
Conheço perfeilarnenle o Deputado Vicente
Guabiroba, no so corno Presidente (Ia Go-
iooissão de Finanças, mas corno panlarnentar.
S. Exa. conhece muito hem o Orçamcnto (10
i.tas1a. Etc apenas n,,-, o se equivocou; tentou
faze r a clefesa (10 indefensávei: o Governo.

0 Sr. Depulado Nilson Gontijo - Nobre
I)eI)utado, certa ocasião, urn brilhante parla-
511entar, depois die exerce p urn mnafidlato nesta
Casa, foj ec jto vercador em Belo Horizonte.
5 )uando eu subia as escadas da Cârnara, ouvi

se parlamentar que estava no tnibuna dli-
fr: . . - como (lazia "Carnaleon" - . - "Che-
Udj ate a tnihuna e ihe sussurci :" Quem foi

(.arnaleon/ "Esse parlarnentar me respondeu:"
ao sei, cale a hoca; ninguCm aqui sabe no-

Ia e cu estou "sacando" - .
Fol exatamente isso que fez o DeputadoV icente Guabjroha

0 Sr. LL'puludo Jorge Orlando Carouse --
Nobre Deputado, eu gostaria que V. Exa. me
(less ,-, o nome do deputado relator do Orça-
mento na Comissão de Financas.

0 SR. DEPUTADO LUTZ BACCARINI -
ii o Sr. Deputado Carlos Lemos, urn grande
panlarncntar.

0 Sr. Depuludo Jorge Orlando Corozie -
Enlibo, o nohre Deputado Carlos Lemnos nos
isoderia (Ur inforrnaçöcs mais precisas so-
lire o Orcarnento c sohre o relatório. Urn,s
yez que S. Exa. rclatou a matéria, deve ter
umn profundo conhecimento (10 Orçamento.

o SB. 1)EPUTADO LUIZ BACCARINT --
Não live oportunidacle de ter o parecer do
Depulado Carlos Lernos. Alas a pouca con-
VivCflcia aue live coin S. Exa. nesta Casa,
scm dibvida alguma, transforrnou-me em seu
admirador. Acredito one o pinecer tenha si-
do muito hem elaborado.

0 Sr. Deputado Curios Lernos - Agra-
deco a lembrança do norne do relator, feita
pelo ilusire Dcputadio Jorge Orlando Carone.
Devo lembrar a S. Exa. quc o relatónio virá
a esta Casa para a l . a (ilscussao e volaçao,
nos termos regimentais, aUandio S. Exa. te-
iá cofldliçOeS de tomar conhccimcnto (la ma-
téria, annlisá-la cia trihuna e discutir eonos-
co, contribuindo para maior brilhantismo de
tudo cue se faz ncsta Casa, como se está fa-
zendo nesta tarde. Esciareço mais que a in-
tervençäo desse deputado no se dcu, nesta
tarde, em auxilio ao ilustre Depulado Vicente
Guahiroha, ponque S. Exa. está se saindo
miaito hem, scm nccessidadie dc auxilio.

O Sr. fleputado Jorq: Orlando Carouse
O nobre colega, o ilustrc Deputado Carlos
LemnosacaPoii de bonear urn dieSafiO a rninha
pessoa. Quero lembrar a S. Exa. cue eu no
fjz nenhum (lcsafio. Apenas no sou membro
un Comisso de Financas, nesta Casa. Nao
sou homem acostumado a lidar coin

 porque sou (10 povO, e o Govcrno houve
per hem, visto que na ARENA se encontrarn
elementos ahastados colocar S. Exa. como
relator. Tnfehzmente sou do povo, e povo
nao entendle inuito (Ic dinheiro, porquc é o
quc cle menos tern.

Mas, n'ahre Deputado Carlos Lemos, V.
Exa., quando solicitadlo nuria sessibo to sCria
corno esto, deveria flibO somente observan os
precetos regimentais desta Casa, rnas, corno
relator (IC urn Orcamcnto to imporlante para
o Governo AurHiano Chaves, no quad V. Exa.
e os dernas companheiros se agarram cada
dia coin maE energia e furor, V. Exa. tinha
poi, ohrigaçibo, na tardc de hoje, prestar escla-
rocimento c fazer a diefesa a respeito dm5 cr1-
tEas que csto sendo tccidas a tat Onçarnento.
V. Exa., corno conheeedor profunclo dos fa-
tos, nibo poderia (leixar (IC prestar, no tarde
de hoje, seu depoirnento s criticas que esto
sendo feitas na tribuna no Orçamento do Sr.
Governador. V. Exa. nibo poderia esperar
dIUC csse Orcamento viesse para o plenáEo,
para defendê-lo. Porquc, nobre coega, depois
que o preso recehe a senlença, talvez os re-
cursos nibo vaiharn de nada.

0 SR. DEPUTADO LUTZ BACCARINT -
Não tenho pretcnsao cle Irazer hrilhantismo a
Comissao, porqlle ni'io o possuo. Tenho, sim,
pretensao die desempcflhar men mandato den-
tro de meus parcos recurSos e de minhas
modestas possibilidades. Desejava, realmen-
te, coin o respeito que m e merecc o no-
bre Secretãrio dia Fazenda, Dr. João Carniio,

a,;
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Portanto, nobre colega, fica aqui não uma
resposta, n5o urn desafio, mas apenas o de-
sapontamento dc urn jovern parlamentar que
nada entende de finanças. Estou apenaS 0U-
Vifl(lO e quis saber quem era o relator, que
seria a pessoa indicada para defesa do Orca-
mento. Para equilibrar as coisaS, eu quis sa-
ber. N510 fiz nenhum desafio. Pela resposta
de V. Exa. no microfone, tenho certeza de
que V. Exa. não teria condicoes de fazer
a defesa do Orcainento ho j e, neste plenarlo,
porque talvez fib 0 tenha lido.

o Sr. Deputado Vicente Guabiroba - V.
Exa., Deputado Luiz Baccarini, me concede
urn aparte?

o SR. DEPUTADO LU!Z BACCARINI *
Meu pronunciamentO hoje esti intercaiado por
apartes, o que virA desviar, scm duvida, ml-
nha intencio de examinar a proposta orça-
mentiria. Mas ouvirei o nobre Deputado Vi-
cente, Guabiroba, fazendo urn apelo a S. Exa.
para q!JC' afaste essas divergencias peSSoals,
a firn de clue possarnos analisar a proposta
orçamentiria.

o Sr. Deputodo Vicente Guabiroba -- V.
Exa. tern realmente toda a razio. A finali-

ade e V. Exa. na tribuna, na tarde (led	d 
hoje, é discutir o Orcamento Para o ano (IC

1976, e nós louvarnos essa intençiO de V.
Exa., porque qucremos também discuti-lo.
Vainos mostrar não as partes negativaS, quo
on creio que, se houver, silo muito poucas,
mas as partes positivas (ICSSC Orcamento tao
bern elaborado tecnicamente, dentro de urn
programa de governo e em consonincia corn
o II Piano de Desenvolvimento do Sr. Gover-
nador Aureliano Chaves.

Solieitei de V. Exa. urn aparte, neste
momenta, Para teccr consideracöes sobre o
aparte do nobre Deputado Jorge Orlando Ca-
ronc, quando dc se refere ao ilustre, digno e
competente colega Carlos Lemos, coin

 ao son relatirio sobre o Orcamcnto de
1976. S. Exa., o nobre Deputado Jorge Or-
lando Carone, esti urn pouco apressado cia
procurar urna cxplicacibo (10 Orcaineflto, p01-
cjue nero foi publicado ainda o parecer do
nobre colega relator da matéria ontem. Nio
é possivel, nobre colega, que o leia durante
o debate, porque nio sei se o Deputado Luiz
Baccanini inia permitir que en tornasse o re-
latório do nobre colega para lé-lo pois iria
roubar tempo do ilustre orador que esti na
tribuna.

Quero contnibuir corn o hnilhante pro-
nunciamento (10 Sr. Deputado Luiz Baccari-
ni. Se V. Exa. quiser, proponho-me ir a tn-
huna para (liscutir o parecer juntamente corn
o nobre colega.

0 Sr. Dcpilado Curios Lernos - Apenas
para esciarecer ao ilustre orador. Lamento
quo. da parte dc urn colega tie bancada de
V. Exa., os debates postos em alto nIvel por
V. Exa. e pelo Deputado Vicente Guabiroba
estejarn descendo urn pouco. Quero esciare-
cer que nio é, em termos regimentals, da
competéncia do relator fazer a defesa da men-
sagem do Governo. 0 relator aprecia a men-
sagern do Governo, dentro das normas que
re.-em a independência dos poderes, e V. Exa.

pode estar certo: quando o relatório estiver
nesta Casa, o relator nio vai fugir a defesa
do memo.

0 Sr. Depulado Nilson Goriliio - Nobre
Deputado, corn referência a Cornissão
ontem, devo retifican minhas paiavras. No
foi urn "golpe baixo", foi realmente urna reu-
ni 7to fantasma, pois aqul esti o procesSo do
pnoj to e sua trarnitacibo no Cornissio de Fj-
nancaS, no dia 4, assinado per Else Barbosa.
Fol (listribuido pela Comissio de Financas,
scm data e scm outras assinaturaS, a nio sen
o norne do Deputado Carlos Lernos: distri-
huido o projeto de n. 9 (em branco), que terá
o prazo de (em bronco), no dia (em branco),
assinatura, (em bronco)

Logo, fol urna reunlibo fantasma, uma rcu-
niio em bronco, aquela realizada ontcrn, pa-
ra apreciar o relatório quo nib tinha despa-
cho, nio tiriha autorizacãO (10 Presidente, nio
tinha coisa nenhurna. 0 que se fez ontern,
realmente, foi urna ncuniio fantasma para
aprovar o Orcainento. Aqui esti a tramita-
çibo em branco. Esti tudo cm hraneo. Cons-
to apenas o nonie do Deputado Carlos Lemos
no logan proprio, mas nio consta dde nenhum
despacho, nehuma assinatura; nib possui da-
ta e nern coisa algurna. Esta a reunião que
aprcciou o relatório (lb nobre Deputado Car-
los Lemos. Portanto, nobre Deputado, o MDB
nab participoU da reuniäo, porque ela nio
existiu, fol umna reuniio fantasma do Cornis-
Sib (le Firianças, a qual cornparcCeraifl qu1tro
deputados da ARENA. Daqui para frente isto
nib vol acontecer rniis, porcin e agora vainos
fiscalizar também os despachos, para quc nio
se repitam novas reuniOeS fanlasmas, na au-
sência do MDB. Se são reunhies fantasmas,
quereinos ver Os fantasininhas, pois is vezes
são fantasminhas nossos camaradas, nossos
colegas e amigos.

0 Sr. Deputado Jorge Orlando Carone -
Nobre Deputado Luiz Baccarini, talvez o no-
bre Deputado Carlos Lernos - quo, alias,
nio é afeito a debates, pois parece-me que é
a primeira que faz uso da palavra * esteja-
-se equivocando no dizen que eu estou rebai-
xando o nivel dos debates. Eu apenas quis
saber quern era o relator da refenida Comissão,
porque, se arnanhi eu for relator de qualquer
comissio nesta augusta Casa, terei capaciclade
para responder a qualquen critica a maténia
ron pauta. Eu nio pretendi criticar S. Exa.
pois, SC OS debates descerarn de nIvel, é jus-
tamente porque a nata flea pon dma do leite
e, quando nós despejamos urn pouco (IC leite
na vasilba, aquela desce urn pouco. Os de-
bates cram e continuam sendo em alto nlVCl,
porque o Deputado que ora usa da pa1aVra
apesar de pouco tempo de mandato, tern urna
foiha de serviço rnuito grande prestada ab
Estado de Minas Gerais, e nio aceita as pa1
vras de S. Exa., quando diz que dc esta
denegrindo, abaixando os niveis de debate
(lcSta Casa, mesmo porque S. Exa. talvez nad
tcnha feito o trabalho que cu liz nesta Casa
em pOUCOS meses. S. Exa., antes de jogar
a pedra no telhado do vizinho, devcnia vet
se o telhado de S. Exa. nio tern algUmas
teihas de vidro que possam ser quebradas.
Muito obnigado.

0 Sr. Depulado Antonio Dias - Nobre
peputado LuiZ Baccanini, desde que cheguel
a esta Casa Cu via em V. Exa. urn dos depu-
tadOS maiS apreciados e bnilhantes, a trazer
a esta Casa assuntOS séribS. Particularmente,
tenho aprendid b , e muito, ouvindo V. Exa.
SemPre saliefltb quo, desde quo me dispus a
yjr para esta Casa, C vim de fato, propus a
mim mesmo nio chegar aqui corn o compro-
1nissO de toman esta on aquela posico iinica
e eXClU5iamente por sigla partidiria. Assim
e que outno dia, de mäos dadas corn men
colega Preside1te da Comissio de Sadde, cr1-
tiquei o de Minas Gerais no setor de
saude E juntaiflente corn os nobres cole-
gas da refeda Comissäo, pedi no ilustrc e
dinâmico Secretirio da Saáde, Dario Farm
Tavares, que olhasse hem de perto o grave
probidma da doenca de Chagas, que campcia
pela noss sofnida regiiO do Norte de Minas
Gerais. Hoje também ha - C nib 0 fiz por fal-
ta de tempo - juntar minhas palavras is dos
Dcputados Dilton Canabrava, Jesus Trindade
e outro de cujo nome nab me recordo agora,
qud nesta Casa falararn contra a atitude hos-
til, agreSSiva e particular de urn mhlitar inva-
dindo prédio pdblico. Quero djzen a V. Exa,
que sou estudarite de ontem e sinto ainda de
perto as lhdes universitinias. As lutas que
ali traVávambS para aprender o que nih se
ensina. A gente quer, corno jovem, quo cnes-
ça nas universidades urna mentaildade estu-
(lantil séria, voltada par o estudo, porn a
cultura e o saber. E voltada também porn a
politico. Politico séria, que ao lado do estudo
e do trabaiho, faz o nosso dcsenvolvimento.
Então discordarnos daquela atitude cia policia,
extravasando de suas funçics e entrando em
urn prédio pdbiico federal, na perseguição de
urna juventude que hoje no é mais aqucla
dos idos de 1964, afeita dnica e exclusivamen-
te as passeatas subversivas, em gritos e cia-
mores contra o nosso glorioso movirnento re-
volucionário de marco de 64. Quando aplau-
do, de certa maneira, movirnentos que näo sio
apenas de oposiçao, quero, neste instante, (lis-
cordar de V. Exa., sobretudo quando suns
primeiras paiavras vibo (IC encontro i hon-
radez, ao trabalho e i. luta de urn homem que
foi, parece-me, colega de V. Exa. nesta As-
sembléia Legislativa, nosso dinirnico h(Ier,
Governador Aureliano Chaves. Quero 1cm-
brar isso a V. Exa., pois sei que e sensivel -
nós o conhecemos bern; sci que é capaz has-
tante; sei que é tambCm competente, nobre
Deputaclo Lujz Baccarini, mas, quando V.
Exa. vem dizer-nos pura e simplesrnente da
insensibilidade, do incapacidacle e da incom-
petência de urn grande Governador, talvez
nesta tarde, nobre Deputado, V. Exa. C que
Se encontre merguiha(lo nas i guas do insen-
sibiljdade e falte-ihe discernjmento Para podcr
enxergar. No posso, tie maneira al guma, C
jamajs haverei de coneordar corn V. Exa.
Son, para honra e grandeza minha, da
ARENA

Nobre Deputado Luiz Baccarini, sei que
o tempo de V. Exa. ji esti no final. Queroterminar e dizer •a V. Exa. que jarnais con-
(Ordarei corn as primeiras palavras de V. Exa.
Quem sabe talvez possa concor(lar corn as
segun05 e terceiras, quo ainda não tivernoso Portunjdade de ouvir em vintude dos ini.i-meros apartes dos IIOSSOS colegas.

CornpetCncia, capacidade c sensibilidade
jarnais vimos num governa(lor, corno virnos
em Aureliano Chaves, que, ainda anteontern,
estava no pequena cidade do qual V. Exa.
provavelmente nunca ouvhu falar, Joaquhm Fe-
)iclo, corno tainbCmn na cidadc de nosso ami-
go Dr. Cicero Dumont - Bocniiiva. So ci-
dades pequenas sobretudo Joaquim Feliclo.
E ate uma PCSSOO (10 povo ficou embasbaca-
do em ver eorno o Governador largou o aviio
em Coninto e andou 40 minutos (be carro,
porn inaugurar ohms pequenas, que engman-
decem o lugar pequeno. E, naqucla sun sini-
plicidade, naquele son sorriso e aperto de
mios francos, Aureliano Chaves, corn sun gran-
(leza de espirito e largueza de sentirnento, ne-
flete aquilo quo ele gosta sempre de dizer:
"Não tenho vaidade de ser Governador de
Minas". A sun vaidade é de sen urn born
profissional, que sabe onde tern o nariz.
Aureliano Cloves, govemnando Minas, torna-
-se urn profissional cia ndrninistraçibo, e nio
conhecernos govemnador que meihor do quo ele
saiba o que se deve fazer pelo Estado.

O SR. 1)EPUTADO LUIZ BACCARINI -
Nobre Deputado Antonio Dias, agradeço as
palavras inieiais de V. Exa. no tocante a
minha pessoa, mas, scm desmerecer sua inte-
ligência e sun cultura, qucro dizer que o quo
V. Exa. fez aqui foi urna verdadeira "enco-
mendaçio de almas". V. Exa. fain quo o
Governador é sensivel, civando dc se mostna
insensIvel. Fain de urn governador compc-
tente, quando o caso C dc incompctCncma.
V. Exa. acaba de oferecer-me urna brilhante
hdéia. S. Exa. se encontrava no pequena Ci-
dade de Joaquirn Felieio e talvez dc fosse
urn born prefeito p,-,m esta pequena cidade,
mas C urn pCssimo governador para Minas.

Sr. Presidente, pretendo voitar anianhã
A tnibuna porn concluir o pronunciamento que
nib conscgui fazer hoje. Ficarn aqui minbas
palavras nio mnais (Id alerta, Inns dc decepcao.
Mudarain os hornens, mas Os métodos conth-
nuarn os mesmos, c o Govemno continua in-
competente e incapaz. Mostra-se hnscnsivel
para corn os servidores, numa dernonstraçio
de que o Sr. Aurcliano Chaves fard uina
administracao pior clue a do Sr. Rondon
Pacheco.

CONCURSO PARA 0 CARTORIO DE
ITURAMA

0 SR. DEPUTADO EURIPEDES CRAIDE
- Sr. Presidente e Srs. Deputados, inicial-
mente, notarnos, atravCs da palavra do Sr.
Deputado Vicente Guahiroba, que a preten-
säo do MDB, em ouvir nqui o Secretario da
Fazenda, antes de cmitirmos uni parecer so-
bre o Orçamento estadual, inegavelmente vol
ser acoihida, quando teremos entio a opor-
tunidade de esciarccer pontos quc so en-
contram obscuros.

Poderemos ernitir o nosso parecer, o nos-
so pensamcnto, representando parte do po-
pulncibo do Estndo, atravCs dos trabaihos que
se desenrolario no plenirio. Em seguida,
gostania de dizer iqueles que aqui se encon-
tram quo existem certos fatos, certos desafios
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qur o Governo de Minas Gerais não conse-
gue superar. Em indmeras administracöeS,
tern-se falado quo' Os (lesafios so feitos para
aqueles clue a des se propOern corn elesenvol-
tura e bravura, e mesmo corn (lesprendimen-
to, a tim de servir os que deles depende

nt

 Entretanto, tal näo vern
ocorrendo corno o Governo de Minas Gerais.
Existern cntraves quo dc não consegue supe-
rcr, entraves as vezes rfliniJflos pare. Os qilais
o Governo, por mais que se esiorce, devido d
burocracia politica encontrada rido tern con-
seguido a solução desejada em heneficiO de
sorts senielhantes. ApadrinhadOS, elernentos
quo se encontram (lebaixo da protecão do
Governo (10 Estado, nao deixam que se pro-
ceda ao andainento normal e neccssário da-
quilo que deveria ocorrer dentro (las normas
(hi justica

Quantos hornens e muiheres Sc sacrifi-
caram, no interior de Minas, em busca de
urn lugar ao sol, para c'ue pudcsscill, anianlia,
sec proprietariOS de urn cartorio, ser fiincio-
nários, e enlr tanto não consegUirarn ainela
o seu intenlO, porque Os apaursnhados que
Id fiaarn ostentando Os cargos ndo permiteni
que os concursos sejarn efetuados. Concur-
sos foram piograiflaCos c inscriçdes abcrtas,
mas jarnais inarcada a data dc sua realizaccu.
E o que vem ocOrr ndo na Cidade de Itura-
ma, onde parece haver algunsa coisa a entra-
var a máquifla goveinaniental, para se csta-
belecer o dia aprazado (10 concUrSO (10 carlo-
rio de registios daquela cidade. E apenas urn
engodo, uma pilhéria, urna prorneSSa a mais,
feita ao povo, mas a concreti'Lacao lice. entre
Os sonhos impossiveiS.

Qual o motivo desta demUra eiii se rca-
lizar o coneurso? Quais scram os conipromiS-
SOS assuni-idos corn aqueles que hoje (letem o
cartório dc registros da citada cidade?

Faco urn apelo ao Sr. Secretdrio (10 In-
terior e ao Sr. Governador (10 Estado, para
qua se marque a data da realizacão do con-
curso, e quc deem provas (le isencao coin
esta medida, porquc, se tal fato continuar
persistindo, todas as cidadcs da região do
pontal do Triângulo Minciro continuarão
perplexas diante da atitudc quo jâ deveria
ter sido tomada ha muito tempo, cluer pelo
Governo atual, quer pelos passados.

EstarnOs fazendo, hoje, mais este protesto,
mas arnanhã cia se avolunlará coin
telegrarnaS e solicitacOeS de jornais para quo
se desperte 0 GovernO de nosso Estado para.

0 problems. Tanto 0 atual Governo, como o
Governo do Sr. Rondon Pacheco, nenhum de-
les conseguiu superar os obstOculos ii reali-
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As[altwneIlto de irecho pela CEESP

Sr. Presidente e Srs. DeputadOS, urn ía-
to cjue realmente nos constraflgeU lot a nota
que nos chegou através do Sr. Mozart \Tilela,
Presidente (10 Sindicato Rural da Cidadc de
Iturarna. Segundo aquele hornern ligado as
lidcs sociais e polIticas daquela cidade, as
Centrais Elétricas do Estaclo de Sao Paulo
CEESP se propuserarn, através do Prof. Lu-
cas Nogueira Garcez, nurn oficio enviado ao
DER dc Minas Gerais, financiar a construcOo
do asfalto da ponte de Aguas \ T errnelhas ate
Iturarna, urn dos mais prósperOS mufliCiPios
do pontal mineiro. A brevidaelc na solucãO
do convênio dependeria, para que fosse rca-
lizado o asfalto que traria 1.200 casas para
tédnicos e engenheiroS, de operOrios que
prestasseni sort concurso na barragem de
Aguas Vcrmclhas.

Hoje, no entanto, a rnaioria das conStru
cods estO scndo realizada no Estaclo (ic SAO
Paulo, em FernandópoliS, em Estrela ou Gua
rani do Oeste e outras cidades; faltou o esfal-
to; apenas 100 edificacOeS forarn conduzidas
para a Cidade de Iturama. Por quê? SirnPlCS
mcnte pela falta da construcão de 20 km de
asfalto, apenas porqfie Se esqUeCeram (le to:
mar em ccnsidcracão aquele oficio que fol

ende1c0 pelo Sr. Presidente da CEESP e
ue poderia beneficia r não so o MunicIpio

de Iturama, como também toda a economia do

Estad O de Minas Gerais. Isso se deu pelo esque-
cilfleflt0, pela incuria dos que deixararn de
lado uma oportunide de termos o capital
pauliSta lancado em terras mineiras, para
proliferar em benefIcio de nossa gcnte. Etc
ficoU em plagas paulistas.

'ralvez, Sr. Presidente, aqueles que 10
stOO, aqueles que dirigcm hoje 0 Departa-

iiiento EstadUal de Estradas de Rodagern,
iiOO levaram em consicleração a irnportOncia
clue teria para o Estado de Minas Gerais a
(.onstrucão de apenas alguns quilôrnetros de
asfalto, qUC seriam financiados pelas Ccntrais
Elétricas (10 Estado de São Paulo. E por que,
entSo, foi relegada a segundo plano esta ofer-

ta paulista As terras mineiras? Porque estes
quc a1 estão não tiveram apCgo aos bencficios
que seriarn prestaclos a Minas Gerais. Talvez
nOo estivessern irnbuIdos daquele espIrito tao
próprio dos homens pdblicos que buscain
aqui e acolO, seja onde for, benefIcios para o
seu Estado. E é por isso que a oposicão se
faz presente, neste plenOrio, para solicitar
ao Chefe do Executivo (las Alterosas quo des-
perte deste sono IetOrgico e voltc suas vistas
para aquele setor do TriOngulo Mineiro, para
que o DER rebusque, cm seus arqUivOs, e pOS-
sa encontrar aquele oflcio enviado pclas Cen-
trais Elétricas do Estado de SAO Paulo, a fim
de quo possarnos envereelar no carninho do
progresso de Minas Gerais, progresso cons-

ciente por parte daqueles que devein estai-
atentos As suas obrigaçOes, para evitar que
aqui estejainos a alertO-los para o cumpri-
rncnto do seu dever.

Matéria Aprovada

REQUERIMENTO

Do Sr. Deputado Nunes Coelho, solicitan-
do 0 Prcsidência prorrogacão por rnais 15
dias, a partir de 2-10-76, dos trabaihos da Co-
inissOo de Inquérito de Cartéis EconOmicos.

PROJETOS

N. 9 211, do Sr. 1)eputado Fernando Jun-
qucira, em 2.1 discussão, declarando de utili-
dade pdblica a AssociacOo Escoteira Aiinoré,
coin scde em Juiz de Fora;

n.9 230, do mesrno parlamentar, cm 1.4
discussOo, autorizando o Poder Executivo a
estender os benefIcios (IC assistência rnédi-
ca, hospitalar c dentaria As pessoas ampara-
(las pela Lei n. 9 552, de 22-12-49;

n. 9 231, do Sr. Deputado Euclides Cintra,
em 1. discussão, (leclarando dc utilidade p0-
blica o Hosptal Frei Cactano c Maternidade
Santa Teresa, da Cidade de Paraisópolis.

Pareceres

De rcdação final dos Projetos n. 9 s 70, 139
e 189.
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zaçOo do citado concurso. Estaremos aquj
para protestar e levar a nosSa palavia aos
governantes mineiros. Quo elas sejani 0usd-
das e nOo caiam, uma vez rnais, no deserto,
e quo Os governantes possam sentir a pro-
fundidade do quo aqui estarnos levantando,
para que fatos corno estes não continuem a
ocorrer no nosso Estado, herco de tantos
heróis que lutararn pela grandeza de nosso
Pais. Aqui estarnos, uina vcz mais, a con-
clamar os hornens civicos que dedicaramn a
sua vida ao servico pdblico, coin cons
carinho e patriotismo, hornens que ndo fa-
zein distincão entre os seus cornandados,
para o cumprirnento das norrnas dernocrO-
ticas.

E por isso, Sr. presidente, quo registra-
mos este protesto, nesta tarde. Enviarernos
ao Sr. Governadlor do Estado, novainente,
mu requcrirnenlo, por interrnedio da Mesa da
AsseinbiOia Legislativa, propondo tal rnedida,
pois, c1uando transitar pelas ruas de Iturarnii,
Cu 0 farci coin cabeça erguida, scm receio
dos olhares de reprOvacaO de urn povo. NOo
sentirel a necessidadc de baixar rneu olbar,
porque cm cada ituramense encontrarei urn
amigo que sabc que ncsta tribuna estivc scm-
p 	 contra as injuncOeS politico-parti(laI1a5.



115.' REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 2 DE OUTUBRO
DE 1975

pRESI1)1NCIA DO SR. I)EPUTADO
JOAO FERRAZ

Comparecimento

Joao Ferraz - Fernando Junqucira --
Wilson Tanure 	 Lñcio de Souza Cruz
Said Arges - Jiinia Manse - Pedro Gustin
- AmIicar Padovani - AntOnio Dias 	 Car-
los Eloy 	 Carlos Lenios --- Christovarn Chia-
radia - Cicero Dumont 	 Gyro Macid - DO!-
ton Canabrava - Delfini Hibeiro - Dênio
Moreira - Domingos Lunna 	 Elmo Braz
Emilio Gallo 	 ErniJio Haddad - Euclides
Cintra - EurIpcdes Craide - Fábio Vascon-
cellos 	 Ferraz Caldas - - Genésio Bernardi-
no - Gerardo Renault 	 (ioines Moreira -
Haroldo Lopes - Humberto tie Almeida -
Jesus Trindade - Joao Bello - JoSo Mar-
ques - JoSo Pinto Ribeiro 	 Jorge Orlando
Carone - José Laviola - José Santana
Kemil Kumaira - Luiz Baccarini 	 Mendes
Barros - Milton Lima - Milton Salles
Morvan Acayaba - -- Narcélio Mendes 	 Neif
Jabur - Nilson Gontijo - - Nunes Coetho - -
Pedro Narciso 	 Raimundo Albergaria
Ronaldo Canedo --- Sehastião Nascimento -
Sérgio Ferraro -. SOrgio Olavo Costa 	 Sylo
Costa -- Telêmaco Pompci 	 Vicente Gua-
biroba.

Expediente

0 Fl CIOS

Do Sr. Chefe do Gaijinete do Ministro
da Justiça, Alberto Rocha, encairnnhando, em
resposta a requerimento do Sr. Deputado
Jesus Trindade, inforniaçOo do Consciho Na-
cional (le TrOnsjto sobre a inconveniCncia (IC
se implantar, no Brash, o COdigo Penal de
TrSnsito;

do Sr. SecretOejo de Estado do Saüde,
Dr. Dario de F'arja Tavares, que, (111 ateiidi-
mento ao Requeriinento n. 399, do Sr. 1)epu-
tado_ Baimundo Albergaria, encarninha infor-
macao prestada pela DivisOo de Pessoal da-
quela Pasta, a respeito do pessoal que traba-
iha 00 SanatOrjo Estadual Eduardo de Menc-
ses e no Departarnento de Lepra;

do Sr. DiretorGeral (lo DER/MG, Dr.
Geraldo Pereira da Silva, informando que a
re1vIndiC0_ contida no Requerimento n. 9 361,

do Sr. Deputado Sérgio Olavo Costa pay!-
inentachio das estradas municipais e dos
acessos a areas urbanas dos diversos munici-
pius circunvizinhos (ic Juiz de Fora - foi
anotoda no setor de planejamento daquele Dc-
partamento, para see devidamente examina-
(10 quando da elaboraç5o do plano de estra-
das vicinais;

do Sr. FféIio Pereira tie Castro, Subse-
cretOrio Regional de Servicos Gerais e do
PatriinOnio do INPS, encaminhando infor-
InaçOes sobre a construç5o de agência daque-
Ic Instituto em Araguari, cm resposta ao ofi-
cio n.' 1 .656/75 desta Casa.

Proposiçôes

PROJETO DE LEI N.' 247/75

(encarninhado pelu Mensagein Governainental
n.° 91, coni pruzo de apreciaçOo fixado eni

30 dias)

Autorizo a abertura do crédito es-
pecial (IC Ci$ 227.064,00 ao Poder Judi-
ciOrio, para pagarnento de vencimentos de
juiz, serventuOrios e auxiliares do Justiça,
e dO ouhras providencias

A Assernbléia Legislativa do Estado (IC
Minas Gerais decreta:

Art. 1 . 0 _ Fica o Poder Executivo autori-
zado a abrir o crédito especial de Cr5 .
227.061,00 ao Poder Judiciario, para atender
ao pagainento, no cxeicicio de 1975, de des-
pesos corn vencimentos e vantagens dos car-
gos de urn Juiz de Direito de EntrOncia Espe-
cial, urn Escrivhio do Judicial nivel XXII, seis
Escreventes nivel XVII e três Oficiais tic Jus-
tica nivel VIII, previstos na ResoluçOo n.' 46,
de 29 de dezembro tie 1970, necessOrios C ins-
talaçiio da Vara de Registros Pdblicos, Falên-
cias e ConcordoLas no Comorca de Belo Ho-
rizonte.

Art. 2.' - Para o cumprimento do dispos-
to nesta lei, fica igualmente o Pocler Executi-
vu autorizado a anular, total on parcialmcnte,
M6 o valor do ci-édito, dotacOes (to Orçamento
do Estado.

Art. 3.' - Esta lei entra em vigor no
data de sua pub!icaçOo, revogadas as dispo-
sicOes em contrOrio.

Dado no PalOcio da Libeidade, aos
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REQUERIMENTOS

N.° 603, do Sr. Deputado Kemil Kumaira,
solicitando a transCricaO, nos anais, (10 artigo
Ref 1exdes de urn Juiz de MeiiorCs, escrito Pe-
lo Juiz de Direito da Comarca de Teófilo Oto-
ni, Dr. Julio Luis de Lucena Pereira;

n. 604, cm clue o Sr. Deputado Mendes
Barros solicita ao Sr. Governador do Estado
(icterminar ao Departamento de Estradas de
Rodagem o asfaltamento da Av. José Modesto
(IC Avila, em Bela Vista de Minas, ligando
a variante da BR-262 S B11-381;

n. Q 605,	 datravés o qual 0 Sr Deputado
Luiz Baccarini solicita do Sr. Governador in-
formaçSes sobre o valor total, recebido pelo
Estaclo (IC Minas Gerais, da quota federal re-
ferente ao salSrio-educacao coi.rcspondentc
aos exerCICiOS (Ic 1974 e 1975;

n.9 606, do Sr. Peputado Euripedes Ciai-
(IC, solicitando do Sr. SecrctSrio (Ia Educaclic)
quc determine providênciaS no sentido de se
verificar o estado de conservacSo do Escola
Estadual Eleonora Nunes Pereira, (10 l3airro
Gianetti, d a Cidade de Itahira;

n.° 607, (10 mesmo parlamentar, tarnhém
pedifld() providencias (10 Sr. SccrctSrio do
EducacSo, visOIldO ii verificacao do pessimo
estado (ic conscrvacao (Ia Escola Estadual
America Gianetti, (10 l3airro Major Laje (IC

Baixo. cia Cidade de Itoh ra;
n. 608, do Sr. Deputado Gerardo Renault,

pedin(IO aos Srs. Governador do Estado C Di-
retor-Ucral (10 PER providencias urgentes pa-
ra a inclusSo no piano (IC obras do proximo
exerciCio, da paviinefltacao asfSitica (la ii-
gaçSo ClSudio_ROdOVia Fernilo Dias;

n.' 609, atraves ilo qual 0 i1ICSIflO sigria-
tSrio solicila aos Srs. Governaclor do Estado
e Diretor-Geral (10 PER ileterininarem provi-
dencias quanta it inclusSo, no piano de obias
do prSximo exercicio, do pavirncntac5o as-
fSltica do ligaç5o Piracema-Ilodovia Fernilo
Dias;

n.° 610, tambCm do meSfllo parlainentar,
solicitando do Sr. Governador (10 Estado e
do Diretor-Geral do DER a inclusiio, no piano
(IC obras do próximo exercicio, da pavirnen-
tacSo asfSltiea do estrada que liga ,iuruaia a
Rodovia do Café;

n.9 611, ainda (10 Sr. Depulado Gerardo
Renault, (fl que pede ao Sr. Governador do
Estado e ao Sr. Diretor-Geral do PER deter-
ininarem providencias, a f ill' IC que a pay !-
inentaçSo asfSltica do ligacão de Farna S Ho-
(lovia de Furnas, no trecho compreendido en-
tre Paiaguaçu e Alfenas, seja inc l uida no pIa-
no de obras do próxifllo exercicio;

n. 612, (10 Sr. Depulado i-Taroldo LoiWs,
solie itafldo (10 Sr. Governador do Estado e
tanibem cia Secretaria Especial do Meio Am-
biente, integrante (10 Ministério (10 Interior,
providencias no sentido de que, pelos rótu-
los dos produtos detergentes, seja identifica-
(Ia a sua composicão, proihindo-se o usa da-
qucles que sejam comprovadamente maléficos
S sadde liumana e ao rneio ambiente;

do Sr. Deputado Euclides Cintra, pedin-
do voto Sc congratulacöCs cont a AssociacSo
dos Scrvidores Civis do Brasil pela Scmana
Coin emorativa do Serviclor PSblico, a reah-
zar-se Se 23 a 28 de outubro dc 1975;

do Sr. Deputado Emilio Gallo, solicitan-
do a coflsignacao, em ata, de voto Sc pesar

mpelo faleciento do ex-Vercador RoldSo Al-
y es Torres, ocorrido cm Coronci Fabriciano;

(Ia Sra. Deputada Jdnia Manse, através do
qual solicita voto de congratulacScS corn a
escritora Ldcia Machado de Almeida pelo seu
mais recente iançamento, 0 Coso do Borbole-
Ia .1lIria.

Pareceres

Receberani parccer favorSvcl:

do Cornissilo de ConstituirSo e Justiça, Os
Pnojctos de Lei n."s 98, 131, 137 e 147, em 1.
discuss.-to; n.°s 132, 133, 134, 135, 136, 152,
156, 176, 183, 187, 188, 201, 213, 214, 215, 217
e 222 cm 2." discussSo; n.°s 153, 155, 168, 198,
203, 205, 211, em 30 (Iiscussao; C Os Rcqu ni-
mentos n.s 551 e 578;

do Cornissão (IC Servico PSblico, o Re-
ciuei'imento n" 551;

(10 Comiss5o de Educaç5o e Cultura, o
ilec1ucnirnento n.' 587.

Receheu parcccr pela inconstitUdiofl au-
(lade

do CornissSo dc ConstituicSo e Justica,
a Projeto Sc Lei Complemental' n." 4/75;

Receberam pareccr de redaçSo final:

\. AsseinblCia J.cipslativa (1(1 Estado de
Minas decreta:

Art, 1." - Fica a Potter Executivo auto-
nizado a reverter an) patriinônio (to MunicipiO
de Joairna irnóvel recebido cut cloacSo cIa
Prefeitura Municipal c objeto do Lei n.' 32,
(IC 30 Se junho dc 1952, registrado no Cartó-
rio (IC Paz e Registro Civil daqucla Cidiade c
Comanca dc Jequitinhonha, no Livro (Ic No-
t:(S n.' 26, foihas 181 e verso e 182 e verso.

1.' _- inlóvcl a quC Se referc o arti-
go C situa(IO no perirnetro urbano da Cidade
(IC .Joaima, flO Rua Frei Samuel, e tern a area

12.800 in 2 , sendo 160 m dc comprirnento
1)01' 80 rn Se lorgura, confiontando de urn lado
ama o Posto (IC Saude (10 Estado C dos dernais

lados corn terrefloS vagos (10 patninlônio da
Prefcitura Municipal.

§ 2." - A reversSo autonizada dar-se-a
pelo fato Se nSo ter sido cunipi'ida pelo Esta-
do a condicão do doaçao, constante Sc clSu-
sula expressa.

Art. 2.° --- A Srei( objeto da rcversSo des-
tinaSe a consti-ucaO de urna praça de espor-
ucs, pela municiPalidade.

/drt. 3.' 	 Esta lei enlra em vigor na da-
ta de sua publicacSo.

Art. 4. - Rei'ogam-se as disposicöes era
contrSm'io

Sala dos Cornissocs, 30 de setembro de
1975

Dornifl/70S Larwu, Presidentc -- Neil J0-
lur, Relator 	 1"ahio No/ii

PROJETO DE LEI N." 139/75

Autoriza o Poder Executivo a rever-
ter ao patrirnônio do MunicIpio de Es-
pinosa iiióvel recebido em doac5o.

A Assernbléia Lcgislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1 . 0 F'ica o Poder Executivo auto-
nizado a reverter 00 patnimôflio do Munici-
pio de Espinosa a movel registrado no Car-
tório local, sob o n.° 2.327, Livro 3 D, fis.
168 e 169, recebido em doacSo.

ParOgrafo unico A reversSo autoriza-
da neste artigo (1C\'C-se to nao cumprimento,
por porte (10 Executivo, dos finalidacies do
doação.

Art. 2.' 	 Esta lei cntra em vigor no da-
ta de sua publicac5o.

Art. 3.' - Revoam-se as (lisposicoes cm
contrãrio.

Solo dos CornissOes, 30 (le setembro (IC
1975.

Donmirzgos Lonna, Presidente - Neil Jo-
bur, Relator - FSbio No/mi.

Oradores

REFORMA DE PREDIOS ESCOLARES DE
ITABIRA

o SR. DEPUTADO EURIPEDES CRAIDE
Sr. Presidente, Srs. Deputado, necehi do

Cidade de Itabira, do Si-. José Sona ---- (led!-
cado vereador c joveln que SC pi'eocUpO i'cal-
mente corn Os graves e relcvantcs problemas
que tern oquela urbe (10 Vale (10 Aço -- urna
SolicitaçSo em favor dodluela cidade. Na CS-
'nara Municipal, o referido vereador demons-
trando todo o carinho e toda a dedicaçSo,
através dc urn ti'cbalho consciente, flO reso-
Iucao dos prohiemas inunicipais. Assim é
que, verificando o péssimno estado de conser-
Vacao do prétho cscolar Ainénico Gianetti,
fez-n01 Solicitaç5o, para quc encaminhSsse-
mO1 requerinsento 00 SecrctSnio da EducacSo,
Pedmnd0 meihoramentos no mnencionado pré-
ilio, que se encontro em péssimo estado Se
COflServaçSo complutamnen Ic danificado e frc-

qilentado por eel-ca Sc 1.200 olunos, quc oh
vao procurar Os ensinamentos para a inicia-
çiio de sua existência.

Realmente é urn fato que preOcUpa aquc-
la ectilidade, c assim encarninhamos ao Sr.
SecretSnio do cducacSo este apelo, no csperan-
ça (IC ciue ele possa incluir para o ano yin-
niouro, no Orçamento do Estado de Minas
Gerais, verbas suficientcs para reeuperacbo
(laquele estabelecimento.

SSo estes os termos cia Mensagemn 421/
75, da Cârnara Municipal Se Itabira, a mirn
(Lrlgida : (a maténma hida pelo orador nSo
a('u(llponhou cste discurso . )

Nossa outra sohicitaç5o prende-se toni-
hem a ulil estahelecmniento die ensino die Ito-
hira. Pode-se notar que o povo itabirano
tern grande caninho e dedicaç5o pclos esta-
belecirncntos dc ensino, que tanto tern servi-
(10 para engranclecC-la.

0 zeoso Chefe Sc Obras do Prefeituna
Municipal de Itabiro, Sr. Wilson do Carmo
Comes, sempre atento aos problenias daquela
cidade, enviou-nos oficio, solicitando fosse
encarnmnhado ao Sr. Secretário do Educaçbo
urn apelo para o qual espera rnerecer can-
nho especial dos autoridades estaduais, o qual
transfonmainos cut hoje apre-
sentado a esta Casa.

0 SR. DEPUTADO HAROLDO LOPES -
(Profere discurso clue, po!' nao ter sido
(levolvido pelo orador, serS publicado opor-
tunamente. )

CRITICA A0 AUMENTO DE VENCIMENTOS
DA POLICIA MILITAR

0 SR. DEPUTADO JORGE ORLANDO
CAIIONE - Sr. Prcsidente, talvcz V. Exa.
c muitos colegas nbo tenharn conhecimento
de que este niodesto Deputado C tambérn uni-
versitSrio. V. Exa. sahe one nos meios uni-
versitSrios cncontroin-se elementos dc todas
as camaclas c esferas sociais, ('On) OS quais
semprc manternos conversaçao e trocamos
ideias

Aincla ontein, Sr. Presiclente, estava eu
nos correclores dc minha Faculdade, em Itami-
no, c1uando urn coicga men, cujo nome prefi-
ro nao citar, disSc-me - c cu jil o sabia -
que dc pertcncia S gloriosa Corporacibo do
PolIcia Militar Sc Minas Gerais, que estava
opreensmva pela falta de elemento humano
naquela corporacSo, pois os baixos salSrios
que ohm silo pagos iS nSa estavam mais cons-
titumndo urn atrativo

Pensativo, voitei a Belo Horizonte e, ho-
je, pela rnanh'a, tive a oportunidade Sc con-
versar corn o nicu nobre colega Luiz Baccari-
fli e perguntai--lhe se, per acaso, o aumento
que viria por partc' do Sr. Governador do
Estado, para ser votado nesta Casa, reiativo
S Policia Militar do Estado, era on nSo con-
dizente con) as nccessidades daquela corpora-
çSo. Para que en ficasse pasmado e urn tanto
confuso, S. Exa. me falou que o aumento
era ulima flSiSCi'iO exorbitante.

PROJETO DE LEI N.° 70/75

Autoriza o Poder Executivo a rever-
Icr -,to patnirnOnio do Prcfcitura Munici-
pal (IC .loairna iiiiovel havi(IO pclo Estado
em cioaçSo.
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pobres, (loiXando grando parte dc sua renda 1
para o Mincirilo, scm quo houvesse seflSibilj. 	 A euforia dos dirigentes do nossos clu-
dado dos a(llninistradorcs Para urn problei-na 	 bes também e grancle. A esporança tie dias
tao grave, téo serb, quo está levando fl OSSO	 ineihores poderá cm breve tornar-se reali-
futebol i falência. 	 (lade.

Por[anto, Sr. Presidente, on me inscrevi
110 pequcflo expediente, para fazer uina cri-
tica ao Governo do Estado, no quo conccrne
ao aurnento (JUC ole ellViOU, aurncnto naO s6
relativo ao funcionalismo, inas também a Po-
licia Militar. V. Exa. jé irnaginou urna poll-
cia deficitaria, sern elemdntos humanos, urna
policia quo é responsável pela controic da Se-
guranca urbana tie uma cidade? Nem é boni
irnaginar! Mas, talvez, o Sr. Aureliano Cha-
ves na segurança dos sete cadeados do Pa-
Iicio da Liberdade e do Palácio das Manga-
beiras que não tome a açäo voraz dos
rneliantcs que infelizmcnte abundam em nossa
sociedade, nlio saiba quo aqueles elementos
que coinpOern a Po!icia Militar taml)CIfl LO
pais do farnilia, também tern do corner, tam-
hem tern de sustentar os fjlhos na escola.
Dal, talvez, por que S. Exa. esteja insensivel
a esse probkma, mandando para esta Casa
urn aumento -. vergonhoso e ate certo ponlo
ridIculo - para a Policia Militar.

Eu cstarei coin consciência tranqüila
do dever cumprido, so amanhé faltarcm ole-
inentos ao policiarnonto que é feito pela P0-
ilcia Militar (le Minas Gerais, e, entilo, terci
liberdade suficiente Para vir a esta trihuna C
criticar o Sr. Aureliano Chaves por este au-
inento insensivel, ridiculo e absurdo. E nlo
venha S. Exa., (lepois, pr000rar desvms e
subterfdgios para justificar esse auinento hor-
roroso, horripilante, quc ora vein sofrendo
a PoiIcia Mihtar. Tenliarn a certeza de quo
esse aumento haverá do provocar urn Cxodo
nos quadros ila Policia Militar. E fica aqui
o meu desafio: esse Cxodo no tardaré a se
iniciar.

Pogo a V. Exa., Sr. Pi'esidente, quo faca
copiar as niinhas palavras, as quais guardarei
na escrivaninha c, t5o logo o problerna apa-
reca, cu virci aqui confirmar o oue na tarde
do hoje estou dizendo.

NOMEAcA() DE AFONSO CELSO BASO PAB.\
I)IRIGIR A ADEMG

O SR. DEPUTADO SERGIO FERRARA
-- Sr. Presidente e Srs. Deputados. Urn dos
primeiros pronuricianientos quo liz ncsta Ca-
sa foi para solicitar ao Sr. Governador (10
Estado que convocasse Para dirigir o Estédio
Minas Gerais urn homem ligado ao esporle e
que conhccesse do Porto Os sons problernas
e necessidades. Podia, aléin disso, como ho-
morn que acoinpanha do ha inuito o esporte,
quo as taxas do Mineiréo lossein reduzidas c
quo o cronista esportivo viesse a fazer parte
do conseiho do Adiuinistraçiio do Estédio Mi-
nas Gerais.

Não entcndia, Sr. Presidento, c ainda
não entendo, como 0 cronista foi marginaliza-
do de urn conseiho quo scmpre love a sua
pai'liclpacao. E logo o cronista, quo, parti-
cipando diariainente dos problemas do nosso
futebol, dos problcmas (10 esporte, vivendo
OS dramas o as angdstias de nossos clubcs,
tinha condicao de oferecer subsIdios valiosos
no conseiho.

TarnbCrn, Sr. Presidente, não podia en-
tender corno os clubes estavarn cada vcz mais

Os cronistas gritavam, protestavaIn, Co.
locavain-se ao lado dos cluhes profissionais
na luta pela reducéo (las taxas. E, talvez, per
essa raziio, a crOnica foi marginalizada do
conseiho.

O ostádio n5to pode ter prejuizo, afirinarn
sons administradores. i\las néo (leve tainbém
ontendeinos nOs, tor lucro. E cnquanto o \lg
neirao acumula grandes 501)1115 em Caixa, Os
nossos cluhes acUfliUlain thvidas para pagar.
Felizmonte, agora, parece one novos hon.
zontes SO doscortinani para o futebol mineiro.

O antigo jornalista e cronista mnineiio
Advogado Afonso Celso Base, tarnhém, hoje,

,

Presidonte da Associação Mineira de Cronistas
Esportivos, foi norneado polo Governador
Auroliano Chaves para dirigir a ADEMG.

A oscoiha, Sr. Presidente e Srs. Deputa-
dos, não poderia see mais leliz. Nós pedi.
mos urn dosportista na ADEMG e urn cronis-
ta no conseiho: Afonso Celso Raso represen-
tuna as tluas funcöos coino tlirctor do estiulio

liornorn ligado no esporte desdo criança,
00(11 participacao ativa emcluhes C entida(les

e,ond sempre, coin intoligencia 0 idealis-
mo, procurou dar o méxirno do Si, tenclo,
poe isso mesmo, grando experiência, tariniha
o profundo conhecirnento dos graves prohie-
mas quo afligem presentomente nossas agre-
Iniaçoos profissionais. Afonso Celso Raso es-
Ia plenaniente capacitado, pela hagagern que
conquistoU atraves tie niuitos 0 inuitos anUs
(10 lutas ai'duas cm henefIcio do esporto, a
reai izar proficua administraçao.

Tivenios, Sr. Presidente, a felicidado do
oonvivor (luranto mnujtos anos OOIfl Afonso
Celso Raso, trahalhando coin dc ein () Diá.
rio, hojo, Joi'iio[ de Minas. Fizenios parte (le
(liretonias da Associacao Mineira (10 Cronis-
las Esportivos, lutando e hataihando pelos
inosinos ideais - Floje, para comprovar 0 PFCS-
tigio quo goza Afonso Colso Raso no iIlCiO
tla cronica, do voltou a presidir a entidade
0, 01)1 pouCOS moses tie adrninistraçSo, conse-
gum, entre muitas outras coisas, roalizar urn
congrcsso (Ic cronistas em Belo Horizonte, corn
a participaciio do ropresontantcs (Ic 16 Esta-
(los hrasiloiros, quo constitniu aulentico sU-
cosso.

Pontanto, conhecenios do Porto 0 despor-
tista (tue assume, eni hora lao (lificil pilra 0
futehol mineiro, a adrninistracibo do Est ibdio
Minus Gerais. E poe conhecê-lo born, saber
(10 5011 arnor 0 entusiasmo polo csporto mb

fleiro, tornos certeza do que Afonso Celso Pa-
so ii-é due novos rurnos ao Mineiribo, tentall-
(10 adapta-lo is condiçoes c 0000sSidad(5 (le
nosso futobol.

Coin men pronunciarnento, quero Fe.
gistrar, nos anais dosta Casa, a satisfaç50 nã0
so minha, Sr. Presidente, mas - tenho certe-
za - tainbéin de lodes 05 Si-s. DeputadoS
pela escoiha do grande desportista Para din-
,-it- o EstOdio Minas Gerais.

Quando ciii marco apelávamos para o
0vern(0F so1icitaido urn desportista Para

adininistrar o Mineir5o, faziarnos este apelo
não so como deputado, mas principalmonte
corno desportista, preocupado quo estOvainos
corn a dificil sitUiçao dos cluhes profissionais
tie Minas Gerais.

0 futebol mineiro confia Ciii Afonso Col-
so RasO.

Etc assume coin total, e temos a
certeza do quo não (bOcopCioflara, pois sua
vontade foi a de seinpre scene o esporte do
Minas, quo ole tanto ama e polo qual tom
lutado exaUStivamonto ati-aves (105 anos

INDUSTRIALIZAcAO EM MINAS GERAIS

O SR. DEPUTAI)O JOAO I3ELLO - Sr.
Presidente o Srs. Deputados. Von ter uma
entrovista do Ernhaixador do Brasil em Lou-
dres, Roberto (IC Oliveira Campos, que foi
Ministro da Fazenda no Govcino do gnando
o ilustre Presidente Castolo Branco, Para quo
seja transci'ita 11OS anais da Casa:

'Ii1glalerra pFOpoe aplicuçOes de US 	 700
iimillmdes na AOMINAS

0 Emiiaixador (10 Brasil cut Ro-
berto (10 Oliveira Campos, revelou ontom,
em entrevista0 impi-cnsa, quo gI-upos inglo-
ses David International e Banco Morgan
Grenfell - poderOo contrihuir Para a nplan-
taçao da AçOMINAS; o prilneiro, rnediante 0
fornecimento de equipamentos, enquarito o
Banco Morgan respondonia per financiamen-
to da ondem de US 500 a US$ 700 rniIhOes.
Ele fez esta comunicacibo ontorn ao Governa-
dor Aureliano Chaves, participando ein so-
guida de uma incsa-rodonda, coin (10
Sistema Estadual do Planejarnento, cm encon-
tro realizado no BDMG.

O Einbaixador o ex-Ministi-o (10 Plane-
jamonto no Govei-no Castebo Branco, ao anali-
Sa y a conjuntura fliundial, disse quo a econo-
nhta internacionab atingiu "o (undo (10 vale",
o agora recornoça o proesso do recuperaçiio
(reflaçuo) . Etc acredita one nos Estados TJni-
(lOS a reativaçOo (Ia economia apresentara
mrl dicadoi-es mais satjsfatórjos a partir do se-
gundo semestre tie 1976, observando, cm so-
guida, quo o processo (10 reflaçOo estO chc-
gafldo atrasado 0 Alernanha Ocidental C ao
J 'P ao e corneça agora na Franca, quo tinha
-"' 1 0 . 0 pals menus ferhbo ptla iccessSo Ccc-(10:1) ca.

A	 00

Roberto Campos cnfatizou, em sua entre-ista, aqu ilo quo classificou como quatro fc-n onlenos flOVOs observados cm Minas Gerais,
(Inc dão ao Estado novas caracterIsticas, quer
do P0n de vista sociolOgico, quer do ecofl6-1fllCO

O prim(iro dos fenômenos apontacbos pe-
lo Embaixador, "de reconversSo", abrange o
sonticlo psicossocial: "0 mineiro de hoje está
nlais aberto para o mundo, menos receoso
(IC invostirnentos estrangeiros, mais confian-
to no son destino industrial o menos cornple-
xado corno diforoncial econômico em relaçao
a São Paulo", alirmou Campos.

Em tcrrnos (be planificaçOo, outra carac-
teristica nova identificada polo ex-Ministro,
"tutlo indica disse - one Minas logrou
Ci'iar a mOquina do planejamento mais sofis-
ticada (10 Pals, pela continuidade do esforços
da CEMIG, BDMG, INDI o Socretaria tie Pla-
nojamento." Acrescentou, então, quo Minas
'cern mantendo uma taxa do crescirnento ace-
lerado, quo alcanç-a o cbobro da media na-
cional.

Coin relacOo ao rocento processo de di-
vci-sificaçOo industrial, Roberto Campos ob-
sorvou que a economia mineira estO-se tor-
nando balanceada Poe urn nñcleo de indástria
pesada c setores tradicionais, alérn de urna
ampla producOo agricola.

"Sc Minas conseguir (borneSticar o cer-
i-ado, podera ter o orguiho agrIcola equipa-
ravel ao orgulho ciue ora so observa em tor-
no do setor sidorurgico", afirrnou.

Interesse ingles

Roberto Campos, que rctorna a Inglater-
i-a no próxirno dia 7, infoi-mou quo obteve
(It' fornecedoros e financistas ingleses piopos-
tas para viabilizar a construeSo da AçOMINAS,
acontuando quo a implantaçao dessa usina
fara coin Minas se habilite a contnibuir
para a roduçlio do grave deficit docorronte
(Ia irnportaçao do produtos sidei-drgicos.

J)izondo quo sua vinda a Belo Horizonte
tovc Poe principal finalidade comunicar ao
(bovernador Aurehano Chaves o interesse
dcinonstrado pelos inglesos em relaçOo a
A0MINAS, Campos expiicou quo essa pamti-
cipaçSo podei-â ser feita tie duas foi-rnas: PC-
lo fornecimento tie equipamentos, sob a res-
ponsabilidade da Davy International, o polo
financiamento, sob a liderança do Banco
Morgan Gronfoll.

0 financiamento - disso - podorO sen
(Ia ordern do 500 a 700 miihOcs de dóiares,
dependendo do tipo do pacote a sor onco-
mendado pobos técnicos, como equiparnonto
Para aciania, alto-forno, conveisores, coque-
iia, etc.

i born ver Minas assirn

Em Palácio, 0 Embaixador Roberto Cam-
pos foi hornenageaclo coin almoço polo
Governador Aureliano Chaves. Ao agradecer,
:ifirrnou quo "encontrei urna Minas diforen-
to, importando do volta os mineiros quo a
(leixararn hO tempos e que agora dão efetiva
contribuicOo to desonvolvimento do son Es-
tado natal.

Eu vejo. hojc, Minas misturando a pru-
dCncia da montanha coin visibo da monta-
nha. E born y en Minas Gerais assim, confian-
to nas suas possihilidades do industrializaçOo
o soni coml)lexOS do infonioridade
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Na visita one fez a FIAT, o Embaixador,
depois (IC perorrer as instalaçöes da empre-
sa, corncntou: "0 Governador me disse que
os senhores cstäo coin protótipo do modelo
147 aqui; cu faço questäo de experimentá-lo."
E assim fez, dirigindo o modelo photo do
veiculo a ser lancado pela FIAT no prOximo
ano, elogiando, depois, o desempenho do
carro.

Roberto Campos viajou ontem mesmo
para Brasilia e lioje scrá recebido pelo Embai-
xador Azeredo da Silveira, uue devera visitar
a Inglaterra nos próXinloS dias 21 e 22. An-
tes de viajar, o ex-Ministro aprcseritou seu
ponto de vista sobre o cornportarnento da
econornia brasilcira: "1)entio da conjuntura
mundial, ternos logrado mantel- urn diferen-
cial (IC crescimento positivo em relacão as
ecoflomias (LOS paises industrializados (mern-
bros da OCDE), que apresentani, neste ano,
urn crescinento zero 	 on mesmo negativo."

Sr. Presiderite, Srs. Depulados, Minas
Gerais, no Governo do erninente ex-Governa-
dor Rondon Paclieco, implantou realmente
ulil sistema dc industrializacão. Esse sisterna
ja esta produzinclo seus resUlta(1oS, gracas ii
detcrininacao e ii vontade férrea do Governo
e do povo mineiro (IC trazer indüstrias para
nosso Estado. Agora, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, coin atuacao (IcciSiva do cmi-
nente Governador Aureliano Chaves, quc con-
seguiu implantar cm Minas Gerais indüsti'ias
(IC autopeças, estamos libertando Minas de
São Paulo e de outros grandes Estados.

Por isso, nesta hora em que o Governa-
dor ye a necessidade de auinentar os venci-
mentos do funcionalismo inineiro, ernbora cs-
te aunsento não esteja ainda de acordo corn
os clevados niveis do custo de vida, pelo
menos S. Exa. estã enfrcntando o probleina
hem. Teinos certeza de que o café ha de (lar
subsidios a Minas nesta conjunlura dificil,
pois a sua producao tern urn preço relativa-
mente boin, cm virtude (las geadas one c aIram
no Sul do Pals. 0 café ha de dar condiçOcs
a Minas Gerais de rernunerar bern o sen fun-
cionaliSiflO . Mas die nada vale o aurnento dc-
vado de vencirnentos, se forern paps corn
atraso. Estainos ao lado do funcionalismo não
por (ldlnagogia, mas porquc conheceinos suas
dificuldades. Sabeinos quc 0 funcionalismo
precisa ile urn aurnento, inas a maloria descja
urn auinento que seja concedido aos poucos,
pol'(JUC rião adiantaria uni aurnento exagera-
do pago coin corno jã aconieceu em
governos passados.

JA Se respirl, Sr. Preshclente, Srs. Depu-
tados, em 'Minas Gerais, urn clirna de indus-
trializacão. A agricultura. one não tern tido
o lugar que (leveria ter cm nosso Eslado, mas
clue seinpre atendeu aos apelos (10 Governo,
mesmo coin 	 as vczes, (las farnihias
dos pr6prios tern agora novo
alento. Nao fassein as geadas que cairam no
Sul, certarnente, o café não seria adubado e
tratado corno deveria ser. . Aquela geada que
prcjudicou o Sul do Brasil cstá beneficiando
o Oeste, o Sul e a Zona da Mata de Minas
Gerais.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós, os
mineiroS, devemos unir-nos em tomb deste
grande Governador, a quem deveremos tam-

CONGRATULAcOES COM A FEDERACAO
DA AGRICULTURA DE MINAS GERAIS

0 SR. DEPUTADO DOMINGOS LANNA
Sc. Presidente e Srs. Deputados. A nossa

prcsenca nesta tribuna, na tarde (Id hoje, e
no sentido (he trazcr, inicialrnente, urna pa.
Iavra de congratulaçOcs coin Fedcração da
Agricultura de Minas Gerais, na pessoa de
seu clinarnico Presidente, José Alves Filho,
que fornou proVidlêflciaS para dumprir uma
(las teses apresentadas no Encontro dos Sin.
dicatos Rurais di Re gião da Mata, realizado
no Municipio de Polite Nova, para criar uma
cornissão especial e tCcnica junto âquela fe.
dcraçäo, a fun de estudar e dar apoio aos
problemas agrocanavieiros do Estado de Mi.
nas Gerais, cornissão esta criada e instalada
na tcrça-feira. Eta é dc urna importância vi.
Ia] Para a econolflia mincira, principalmente
Para a regiSo canavieira de nosso Estado.

A tese apresentada pelo Sindirato Rural
(IC Visconde (10 Rio Branco veio em muito
boa hora ao cncontro dos intcrcsses cia econo-
mia de Minas Gerais. A inddstria canavicira
dc Minas, nos jdos de 1968, esteve prestes a
soçobrar, o quc näo acontecen gracas ao tra.
1)1(11)0 dcscnvolvido pela Cooperativa (IC Pro.
dutores de Açñcar de Minas Gerais.

0 Prcsidente dcsta cooperativa, Dr. .loio
Antonio Avelar (lC Azeredo, atravCs (Ic SCUS
csforços, conscguiu convencer o Banco de
Desenvolvirnento a criar condiçöes para que
-I tivesse iniciahuiente o capital de
giro c, post ei'iormente, atravCs (10 trabalho
desta cooperativa, conseguiu introduzir modi'
ficacöes na lei que permitia a tranfcrCncia
(hiS quotas dc urn Estado para outro, poiS

haveria, nacjuela oportunidade, facilidade pars
(e o Estado de Sã asPaulo ahsorvcsse a tota'
Ii(iadC das quotas destinadas s usinas de Mi-
nas Gerais.

0 nosso Estado, que ja foi grande pro
(lutor de açdcar, é hoje urn Estado irnporta
(br (lesse produto. So poderemos modificar
essa condicao atravCs de urn trahaiho serb
C (leflodadO, comb ja vem realizando o Instc
tuto (10 Acñcar d (1(1 Alcool, ao instalar en)

 - corno já havia fcito no Nordeste e Ciii

São Paulo - o piano açucareiro, que é Sefl1
pre destinado a produzir as mudas nucessa'
rias para o fornecimento aos proclutores de
cana-(It'-at'Ucar e as próprias usiflas.

Medidas como essa poderSo levar o nos'
so Estado a produzir, a aumentar a prodUca°
(10 açdcar, bern como a criar condiçöes pani
que se instaieni destilamias, posshbilitando a
fabricacSo do álcool, dando condicöes 	 pro'

du ao de álcool afli(lro C paa que se faca
nomomnt0 a rnistura álcool-gasolina. Poste-
riormte, deve-se fazer 0 consumo de com-
bustivel do alcool produzido, quer seja da
canadac1mr on (Ia rnandioca.

Evidentemd flte, atravessamos urna crise
ciii decorre1 1 (10 alto preço do pctróieo quc
importamos sacj'ificando 0 nosso Pals a me-
(lida quc somos obrigados pelas necessidades
a irnportar o petróleo. Posteriormente, corn
O 

trabalho e coin a fabricaçSo (10 Meow, po-
deremos, cei'tarndfltc, supl'ir, as necessidades,
misturah10-0 na proporção que hoje os vei-
cubs de consurno faze: 25%. A crise e as
dificulda dds na irnportaçSo (10 pctróieo pela
eScaSSez dos jazidas petroliferas do mundo
inteiro e, também, o alto preço que aicanca
0 produtO, isso tudo ira possibiLitar que a tee-
nologia Sc (leSenvoiva, que as inddstrias se
preparem e que os produtores e os agriculto-
rcs aumentern suas lavouras canavieiras corn
o objetivO de permltir o aumento de produção
(10 açiicar, clue 0 mercado intemnacional absor-
y e em boas condiçöes. 0 produto, eviden-
teinente, carreia divisas Para o nosso Pals.

Congratularno-nos corn a Fedemacão (In
Agm.hcUltUra e conclarnamos todos os mmci-
ros Para se unircrn nil campanha quc em boa
horn encctou a AssociaçSo dos Plantadores
( le Cana (IC Minas, para a criaeão de condi-
(OCS favoráveis ao arnparo da lavoura dana-
cieira. Que Minas Gerais. o Estado do Rio
e 0 Estado do Espirito Santo, higados a me-
gião Centro-Sul, sejarn desrncmbrados para a
regiSO Leste, c que sejarn criadas três regiöcs
no Brasil: regiSo Centro-Sul, regiSo Leste c
região Nordestc. Que se dê a regii'io Leste a
solucão que é dada no Nordeste. As conduçoes
de clima e de topografia são serneihantes,
sendo que a nossa região ainda area corn
mahor despesa coin 	 salamio, que C maior.

A regiSo Norte do Pals vein recchendo
subsidio de Cr$ 19,00 por tonelada (IC cana
colocada na esteira (in usina.

Sr. President( , c Srs. Deputados, tcnlio
certeza de que a Comissão Permanente e Tee-
nica da Federacilo (Ia Agmicultura de Minas
Gerais será anais urn órgCo a trabalhar paia
que Minas possa receber do IAA este suhsidio
(le grande imnporlandia para flossa econoinia

MUNICIPTO DE RIO PRETO

OSR. DEPUTADO SIbRGIO OLAVO COSTA
Sr. Presidente c Srs. Deputados. Vota-

rernos favoravelrnente ao requerirnento do
Si'. Deputado JoSo Navarro, que solicita scja
consignado, em ata (lbs tmabalhos, urn voto
Ic aplausos C Caixa Econôrnica Federal e
Associacao dos Economiarios Federais (Ic 'Mi-
na s, em face do centenCr jo (IC sua instalacao
din flosso Estado. Endossamos plenamente os
'°flceitos enutidlos nesse requcrirnento.

Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
desejava referir-me a outro requerimento,
l ambern de autoria do Sr. Deputado e preza -
(liSsirno amigo JoCo Navarro, ern que S. Exa.
SOhiCita ao Sr. Governador do Estado provi-
d('flcias no sentido de que o Municipio de
Rio Preto nSo se desvincule (10 Estado de

Minas Gerais. Ora, que requerirnento mais
interessante, mais csdruxuio! 0 Sr. Deputa-
do João Navarro solicita que Rio Preto, rnuni-
cipio da niinha região eleitorai, no qual pos-
suo alguns amigos, nab se desvincuie de Mi-
nas. Naturalrnentc, (lepois da POSSC (10 Go-
vernador Aureliano Chaves, rnuitas cidades
iealmcnte (lesejararn emancipar-se (be Minas,
sumnir (leste território. Reaimente, do Sr.
Rondon Pacheco Para o Sr. Auieiiano Cha-
ves, a coisa piorou muito, e dC vontade mes-
mo em aigumas cidades die passarern Para
o Estado (10 Acme on do Amapa.

Acredito que nab compete a urn deputa-
do fazer esta sohcitaçCo. 0 Sr. Governador
Aureliano Chaves quc atente para o proble-
ma, jC que realmente a imprensa noticiou
qUe fio Preto desejaria (iesvincuiar-se de Mi-
nas. Portanto, o Sr. Govemnador é quc deve
tornar providências, as rnais enérgicas e ur-
gentes, no sentido dc dotar aquele mnunicipio
die pelo menos o neccssario, o minimo, on
seJa, esti'adas, escolas, iuz, medes de esgotos
e outras coisas Inams one identificarn o inicio
(IC uma civilização.

Corn todo o mespeito que tenho pelo pre-
zado amigo JoSo Navarro, acredlito ciue seja
infmutlfema a atitude de S. Exa., jA que per-
tence mais no Sr. Governador do Estado
uma tomada de posicCo, sendo que estamos
plenarnente de acordo coin raeiocinio c
entendimento dos habitantes (he Rio Preto.
Entendernos coino lógico 0 SCU desejo de se
canancipar, (IC flOO pertencer mais a Minas,
e, talvez, pertencer ao Estado do Rio, 0 que
par nós mnineiros C rnuito triste e melanco-
lico, Inns, lamenta y clmente, ternos quc ceder
as evidencias. Larnentavelmcnte, ternos quc
concomdai' coin coestaduanos qUe Se
encontmain marginalizados (Ia sociedade, afas-
tados (in civilizaçCo por obma e graça exclu-
siva do Sr. Govcrnador do Estado

Poi'taflto, e natural que desdc que 0 Sr.
Govemnador Aureliano Chaves tenha assumnido
o (iovcmno, inuitos municipios uueii'am desli-
gam-se deste F.stado. E possivel ifiesillO (JUC
alguns anunicipios dcscjeIn ir para o Acre,
Para o AniapC on pama São Paulo, mas nCo
descjein rnais ficam condicionados a esta falta
de assistêndia. Por isso, coin todo o respeito
que tenho pclo ilustre Deputado JoCo Navar-
ro, acredito dIUd' 0 apclo ima perder-se pelos

Sr. Pi'esiclentc e Srs. Deputados, 0 Si-.
1)eputado Joiho Navarro estC perdendlo tenipo.
E urn precedente lainentavt'l que abmc nesta
Casa. E atmibuieCo do poder executor, do
Govemnador do Estado, qUe deve atentar pa-
ra que os municipios recebain 0 mninirno C flab
desejem (lesligar-se deste Estado. Elc, sirn,
é que (leve tomar pmovidCncias Para quc
municlpios niarginahzados se incorporern,
l'd'alanente, no espimito die progresso (10 resto
(IC Minas Gerais.

Os senhors deputados C que tern a rcs-
ponsahilidade did chamar a atcnção (10 Sr.
Govemnador (10 Estulo; os senhomcs depu-
tados C que tCni die tirC-lo do sono hipnótico
em que se encontra; os senhores deputadbs
é que tern de tirar o Sr. Secretário de Estado
desta letargia, deste rnarasrno em quc S. Exa.
se encontra.

bern dar urn crédito dc eonfianca. S. Exci
enviou a esta Casa o seu piano de govern0
Varnos examiná-lo. \T amos corrigi-lo. \Tamo
sugerir ao Sr. Governador o que for neces.
sârio. Mas o que precisarnOs C cornunga
coin nos mesmos ideais, porque, realrneri.
te, Aureliano Chaves é urn hornem honest0
capaz e dinârnico c que teni capacidade par
gerir os destinos de Minas, para quc o flos50
Estado ocupe o sen devido lugar no conceit0
dos outros Estados brasileiros.
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Portanto, é hora de trabaihar; é hora
de exercitar menos a demagogia; é hora de
de exercitar mais nossos direitos e prerro-
gativas, de exigir do Poder Executivo atitu-
des, as mais enérgicas, quo resguardem, quo
salvaguardein os destinos das conlunas mi-
neiras.

Sr. Presidente, so estas as consideracöes
quo me permito ainda levar a V. Exa. -
queira V. Exa. on näo - e as notas taqui-
gráficas estarilo al para confirmar as pala-
vras que este orador emite da tribuna. Devo
arnda dizer a V. Exa. one no me intimida-
rei c farei sempre os pronunciamentos que
desejar, desta tribuna.

SALARIO DO FUNCIONALISMO ESTADUAL

O SR. DEPUTAI)O EMILIO HADDAD -
Sr. Presidente, Srs. Deputados, cstou de pie-
no acordo corn 0 requcrimento (10 nobre Dc-
putado Euclides Cintra. Ao mesmo (larei 0
meu voto favorâvel.

Sr. Presidente, na condico de lider do
MDI3, venho a esta tribuna, para lamentar
profundamente a mensagern enviada a esta
Casa pela Sr. Governador Antonio Aureliano
Chaves de Mendonca, corn rclaciio ao aumen-
to de vencimentos do funcionalismo phlico
(10 Estado. Quando aqui esteve, ha poucos
meses, o Sr. SccrctOriO da Fazenda, perante
a Cornissilo de Finanças desta Casa - e a1
estilo as notas taquigrOficas para confirmar
as paavras do MDB 	 S. Exa. afirrnou, alto
e boin som, parece quo em resposta a pergun-
ta formulada polo nobre Deputado Nilson
Gontijo, que, na próxima Inensagem clue o
(ioverno enviasSe a esta Casa, nenhum fun-
cionOrio pñhlico do Estado ficaria recehendo
menos (10 quo o saiário rnInimo regional.
Confiarnos no palavra de S. Exa., pois, afinal
(IC contas. quem all falava represenlando 0
(ioverno era o Sr. SecretOrio da Fazenda, C,
no entanto, pcla simples leitura, pela super-
ficial leitura da mensagem enviada pelo Sr.
Governador, Antonio Aureliano Chaves de
Mendonca, verificarnos que Os funcionOrioS
(le nIvel I a VIII ainda vilo receber menos
quo o saidrio-rniflimo regional, sob a aiegacOo
(Ic que existe uma carga horária de apenas
6 horas, corno SC 0 funcionOrio pdb 	 dlico o
Estado tivesse condicdes legais e profissionais
(IC exerCCr qualqucr outro tipO (IC ativiclade,
quando a prOpria lei proibe Os funcionários
pdblicos, sob pena dc exoncracO sumOria
de sells cargos, de exercer qualquer outro
tipo de atividade.

Coino vai sobreviver o funcionáriO pñ-
blico do Estado, recebendo menos oue o sa-
lário-minimO regional? SOo 20 mil funcionO-
rios que vão ficar recebendo menos quo o
salOrio-miflirno.

Sr. Presidente, o nobre Deputado Luiz
Baccarini, ontem desta tribuna, chamou o Sr.
Governador de insensive1. E nSo é insensi-
y e! o Governo que deixa seu funcionalismo
passar fome? Não é insensIvel o Governo que
deixa mais de 20 mil dos sells servidores
recebendo menos que o salário-miflimO, quan-
do sabemos que este salOrio-miflimo é uma

ficcOo legal, pois, na prática, o trabaihador
que recebe este salário passa forne? Nós, de.
putados cstaduais, temos urn salOrio bern aci-
ma da media dos salOrios pagos neste Pals.
No entanto hoje, dia 2, nós, em conversas
Intimas, jO vemos quo muitos estSo em difi-
culdades para compor o son orcamento ate o
firn do mCs. 0 clue não dizer entSo daqueles
que recebern nienos que o salOrio-rnlnimo e
que tern de levar o alimento pam sUa casa,
(lar educacSo a scus fiihos, locomover-se,
principalmente nos grandes centros, da sua
casa ao sell servico? Daqueles que, se adoe-
cern estando no interior, nSo tern nenhum ti-
0 de assistência, pouque o Instituto de Pee-

vidCncia so funciona no Capital? E da gran
de dificuidade em comprar remCdios e me-
(licanlentos caso Os fl1CS1flOS sejam necCssá-
rios?

Sr. Presidente e Srs. Deputados, é real-
mcnte lamentOvel quo tenharnos que vir a
esta tribuna para fazer observacOcs como es-
tas. 0 próprio Governo Federal reconhece
clue perde dia a dia, por motivos os mais Va-
riados, a luta contra a inflac5o, pois esta é
mundiaL avassaladora, crescente e esmaga a
econonhia de todos os paisus ein (lesenvolvi-
menlo, quo estão procurando ocupar, no con-
certo das nacOes, uma posicao (IC pals de-
senvolvido, como é 0 caso do Brasil. 0 quo
(lizer entSo daqueles clue estilo recehendo este
salOrio (IC forne?

0 MDB vai votar favoraveiniente a esta
mensagern, porque, se votarmos contra, o Go-
verno vai expiorar politicarnente a nossa p0-
sição, para dizer aos funcionários pmlblicos
do Estado (JUC a oposicao estâ contra des.
\Tarnos votar a favor, mas coin coracão cheio
de tristeza, envergonhaclos, entristecidos por
este salOrio de fome pago pelo Governo do
Estado. No entanto, vemOs a mensagem oh-
mista do orçamcnto crescendo 50%, corno se
o Estado estivesse em plena efervescCncia de
desenvolvirnento. Se o Estado estâ desenvol-
vido como o Governo alega, crescendo mais
que o Estado de SSo Paulo, por quo pagar
salario (le fome a sons serVi(loieS? Por quo
pagar urn saiOrio que deprime o Estado dc
Minas Gerais, suas origens históricas, seu
preseiitc, son passado e a csperanca de urn
futuro nieihor?

Sabemos quo a mnOquina hurocráhica do
Estado (lepende, para bern arrecadar e mo-
vimentar-se, (Ia presença efetiva dos servi-
(lores pñblicos do Estado. No entanto, nSO
ha nenhum estirnulo, nenhurn incentivo, ne-
nhuma retribuiçSo honesta e ate humnana, pos-
so clizer, (10 Estado a seus servidores.

0 nobre Deputado Luiz Baccarini vii
voltar a esta tribuna, cm nome do partidO
para anahsar a mensagem orçamentária pan
o proximo exercicio, consignando 0 IiOSSO

protesto quanto ao envio desta mensagem e,
sobretudo, quanto ao nao-cumprimento da p
lavra do Governo, empenhada na CornissSo di
Financas pelo seu Secretário da Fazenda.

ESCLABE'NTO AO DEPUTADO JORGE
ORLANDO CARONE

O SR. DEPUTADO EUCLIDES CINTIIA
Sr Pr€sid1tC, Srs. Deputados, convoca-
pelo Deputado Jorge Orlando Carone a

oferecer a esta Casa esciarecimentes concer-
tes A posicSo dos membros da ARENA no

miss50 de Justica, compareço a estc mi-
0fone corn a major espontaneidacle possivel,

paracr tentar esciarecer a curiosidacle do aludi-
do parlament

Antes, porérn, quero agradecer ao nobre
o1ega Nilson Gontije par inc ter oferteido

a oportunidade de falar nesta homa, jé que
ão poderci permaflecer nesta Casa Poe muis

tempo, cm face de compromissos quo tenho
corn urn prefeito no Scemetaria da EducaçSo.

Quero fazer unia tentativa de es:iareci-
mentO ao Sr. Deputado Jorge Orlando Care
ne dizende a S. Exa. que, quando nOs, na
ComissSo de LcgislaçSo e Justica, tomarnos
uma deiiijeracSo, hem come no ConiissSo th
EducacOo e Cuitura, 0 que temos tambCm a
honra de pertencur, prolatando urn parecer,
nOo o fazemos coin o espirito de desprestigicr
qualquer colega nosso; coin o dcsejo de ods-
tacular o trabaiho de quaiquer deputado:
pelo contiário, nOS sempie procuranios,
possivei, dirimnir (luvidaS, procurarnos entia
no menlo do constitueionaidadc e de outre
aspectos do projeto, corn o objetivo lie tentcir,
selnprC quo possiei, prestigiar o Poder Le-
gisiahivo e conseqilenteniente OS nobr( s Ce-
legas.

Estou nesta Casa hO niais de 24 soos
nunca live umna at itude denm agcigiccc. Nio
preciso vir 0 trihuna para conseguir votes
através de acusacOes. Qualquer ate omcu C
ato consciente de urn hornem, née de um
membro da ARENA; é ato de urn liemilcIn que
trabaiha em umna connssiio tCcnica; C ate (IC
urn homem ciue quer segulr a caiiuflie certo,
o caminho honesto. Niio me preocopo mc
recebem- votos. Quero granjear a simnpatia do
povo, sim; é o clue desejamos c çuerenlocc.
mas nOo é no sentido de tcntar atender de-
terminados casos quc devemos orientar nosso
comportamento Née hO dernagogia eni flos-
sos abs. Sendo possivel, nossa prcocupac ao
e a de ajudar os flosses colegas, (IC possbii-
tar a tramitaçOo dos projetos quo aqul silo
apresentados

Da mesma forma que prolatei parecer
Yontrario ao projeto (IC S. Exa., coma ecor-
eu na tarde de hoje, uu ajo coin a
utros casos idêntiees, haja vista e ease de

urn projeto do nobre Deputado FObio Vascon-
Cellos, para lembrar apenas urn. Eie mere-
du parecer contOrio. 0 deputado a quo me

refiro agora e meu amigo, companheiro (IC
bancada Fez urn apelo, em name (le nOSSO
arnizade, mas fui obiigado a negar-ihe aten-
irnento a este apelo, peis infelizrnente t10-

de urn projeto inconstitucionai, que
se Cofleiliava corn as ebjetivos dos traha

m	
-

OS da Coissão de Justica. Do i parecer
Centrarmo ao projeto do Deputado FObio Vas-

que visava a rnodificacSo no dis-
1icao do 1CM, se flOe me engane. Era urn

Oietoautonizat jvo também e implicava ma-
ria financeira

0 projeto a que so referiu o Deputado
Jorge Orlando Carone e do quai o Deputado
Ferraz Caldas solicitou vista recebeu nosse
pareccr contrOrio. Esse projcto foi instruido
pela Casa através cia Assessoria TCcnico-Con-
suitjva.

Solicitaria ao Deputado Jorge Orlando Ca-
none que rnanuseasse 0 projeto, para tomar
conhecirnento do aue disse a Assessoria Tee-
nico-Consuitiva cia Casa, cujos fundarnentos
incerporci ao rneu parecei, para provar, mais
urna VIZ, 00 nobre autor da proposição, quo
née tenho nenhurn propósito demagógico, nemn
de leve; rnuito pelo conlrOnio, SO Cu puder
amanhé servir a urn colega, Cu o farci corn
a major alegria, coin e rnaior prazer. Mas nOo
é o case. Infelizmente, 0 men p arecer, con-
trariamente 0 rninha vontade, fei pela re-
jcicOo do prejeto do nobre Deputade J0i
go Orlando Carone, no que se refere 0 auto-
rjzacéo quo S. Exa. desejaria dar ao Sr. Go-
vernador, para crian a taxa de transfcrCneia
de vcieuios de aluguel.

Todos nOs que temos rnediano conhcci-
mncnto sabernos cjue, em questOe do taxa, née
se autoriza. On se decreta on née se decreta
a taxa. Para taxa e tribute née é preciso
autorczaçao. Baixa-se a lei, cobra-se a taxa
o, o trLuto, mas fl0 SC autoriza. Trata-se

atéria mansa e pacIfica.
VerO entiio o nobre eelega Jorge Orlando

Cam-one que o seu colega Euclides Ciritra ja-
rnais agiu coin jamais pretendeu
persegui-lo, peis abC o considera como amigo
e terO o ma j or prazer em servi-lo, se possivel,
Clii outra oportunidade, perque rempreende
quo e jovemn Deputado Carone é trabaihador,
atuante, eficiente, quer realizar-se, e nós pre-
tendemnos ajudO-lo e memos faz&-lo na mcdi-
do do possivel, em eutras oportunidades. Des-
to vez née fed possivel. Néo estamos decba-
rande ism ccqui para agnadar ae Deputado
Jorge Carone. S. Exa. merece os flosses do-
gios. Sou urn hornern sincero e desejo ajudO-
-Jo, ma s née venha nunca S. Exa. a esta tn-
buna, para dizer que son uin demnagogo. Isso
née pesso aceitar, pois tenho uma vida e urn
passado a zelar. Estou s.unpre pruocupado
em deixar, quante aos rneus trabaihos, urna
razoável imnpresséo. Tenho mnesmno a deter-
ioinaçSo de ojudar e eolaborar corn os cole-
gas. Aém disso, née haveria nenhum rnoti-
vo para Cu desservir, para perseguir urn cc-
lega. Somos todos ignais nesta Casa. Aqui
ninguCm pede perseguir ninguém. 0 quo pode
ocontecer C urn divergir do outro. No excrcicio
do nosso direito (10 fazer on deixam- de fazer,
podemes e ternes o (lireito de divergin de urn
colega, limos nunca e de persegui-lo. Née te-
limes este peeler. .Jarnacs pedersamos IC-be a,
so o tivéssernes, esta née seria a Casa do po-
vo. Eneontro-me no trihuna n q- o para respon-
der 00 nobre Deputado Jorge Cerone, laos
para atencler a urna solicitacOo do S. Exa.,
no sentido do prestar esclarccirnentos sobre
o projeto que apresenteu a esta Casa, visando
cniar urna taxa para transferCncia de veiculos
de aluguel.

Fjnalizando, reafirmo tratar-se cia prepo-
sicée quo nOo pode - isto C mnatéria mansa
c pacifica - ten tramitacão. Née hO possibi-
lidade do delegar poderes para cnior taxa,
porque so ista Casa pode cniar tuxas e tnib'a-
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0 SR. 1)EPUTAI)0 NILSON (;ox'rLro -
Sr. Presidente, Srs. DeputadoS. Onvi, atenta-
inente, a discussa( da materia jO (10 conhici-
iiiento cia Casa, do nobre Deputado Jorge
Carone, e a exphcacao do nobre 1)eputad((
Euclides Cintra Ate ndenclo a solicitaCSO do
nobre Deputado Jorge Caronc, tevo an conhe-
cimeflto do Sr. DeputadO Euclides Cintna (Tile
S. Exa. nao respondeU as inclagacOes itono
so eolega Jorge Carone . Per outro lado, nSo
concordo cofll a argurnelitacao do iioljie Dc-
putado Euclides Cinira, querendo sec Tunis
constitucioflalista do que a prOpria Constitui-
çSo, porque S. Exa. ciuer negar a esta Casa
o pocler dc votar projeto de natuniza autoni-
zativa. N,-to quer dizer One 0 Executive, scm
obrigado a sanciofla-lO. 0 Goverflador pode-
id ate vetd-lo. Portanto, esta Casa nan
inlpedida de votar projeto (test:' natureza

Mas, Sr. Presidente, 0 nobre Deputadi)
Emilio Haddad, ilder di nOSSa bancada, a
poucos instantCs, desta tnibuna. fez ipteiChil-
cia no projeto clue o Govenilador fl y U a
esta Casa, aumcntando Os vencimefitos dos
servidores. Nossa estranheZa C c'nornie, P or

-que observamos que nSo ha beneficio par:'
aqudles clue prestarafli os mais relevantes ser-
viços a coletividade mineira C no proprio Go-
vernO do Estado, ciue são Os apo sell tados
Depots, recebi umtelefonerna de urn capitSo
da Policia Militar de nosso Estado em one
C ie me informava clue, enquanto o Sccretd-
rio fain em urn aumentO da ordeni (IC 35%.
venificou os seus vencimentos fixos e os
coristanteS do nova tahela de aumento, cncOfl-
tnando urn perccntiial de apenas 17%

Ainda sobre os vencirnefltOS dos n,ilita-
ITS, do clue ocorre entre Os servidoreS da Po-
ljcia Militar de Sao Paulo e de Minas Gerais.
temoS os seguinteS exefllPlOS urn 3.-sargentO
cia Poiieia Militar paulista recebe urn vend-
mento fixo di Cr8 4034,00, c l ue . con' as vanta-
gens, sohe para Cr8 6.500,20. Urn subtenente
(Ia Policia Militar mineira recebe apenas Cr8
1 .080.00 mensaiS.

Veja V. Exa., Sr. Presidinte, urn 3.-
-sargento dci PolIcia de São Paulo recebe Cr8
4,031.00 e urn subtenente do Poilcia de Ali-
nis, Cr8 1.080,00- Corn as vantagenS. o 3.-
-sargentO recehe Cr8 6.500,00. enquanto que
O subtenente da Poticia Militar de Minas Ge-
rais, coin 	 vantageflS, recebe apenas Cr$
2.470,00. Ai estd o abono-familia incorpora-
di) no Sen veflcimeflto

Faiou ainda o Sr. Deputado Emilio Had-
dad sobre o compronliSso do Si-. Secretario
dci Fazenda, quando aqui esteve na Comissão

tos. 0 Governo sozinho não pode criar tni-
butos on taxas. 0 projeto de S. Exa. auto-
i'iza o Poder ExecutivO a cniar uina tax','.
Portanto, ele é ilegal; é incOflStitUCl
Dessa forma, eu nSo poderia oferecen-ihe pa-
recer iavordvel. i)isse e repito: eu ficania
inuito mais contente SC pudesSe aproVar o
proieto (10 nobre Deputado Jorge Caronc Ii-
the, como Relator, na CornissiXO de Constitui
çSo e Justiça desta Casa.

YENCIMENTOS 1)0 FUNCI0NALIS()

(ti F'inancas, por ocasiao (10 dltim{) aUnirnl0
di vencjniento, c1uando estrailh'aa1fl0s clue S
EXa . nao tivesse ()]had() COfli inais atene50
para ü Vt'flCUuiCfltO (105 funcionanios (IC tC)(lQ
t o interior (le Minas

Reeeli do escnivão Oa Cidade de Campa.
ilia coinunicac5o cut dc diz 5Cr urn ser-
idor cOrn 4 qQinqiiêfliOs e 9 dependentes e
iceber ape1liS CrS 770,00 (lepOiS de 25 anos
Ic servi ç oS prestados a causa pdblica. Fä
(inda, 0 nifenido sei'viilor uma série de co
iientaliOs, que nSo trarenios a pdblieo, para
lao prejud ica-lo

0 eSCrivSO do crime de PerdOes eserev
iiZcIl(IO ([lie tern três fiihos clue estudam no
giflâSio e clue pie i'ecehe apeflaS CrS 765,00

I p vine iiiiefltoS . 1)iz dc one as custas são
minimas, dando em media Cr$ 25,00. que
são gastos coil' material de expeiliente do
eartóriO, pois o Estado raramente the form-
cc, apeSilr (IC a justica sec publica. Diz ele
lambém clue dcvi, naquelil praça, cerca de
Cr8 3. 000.00 a Farmácia Sã Fortes, no Arms-
zCrn Gloria, as Casas Salem e no dentista Di-
iiias Resin di Filho

Vejain V. Exas.. Srs . Deputados, one o
c1iVaO do CnifliC nan tern condicöes di pa-

gar 0 arrnazem p a farmácia e, ainda, tern três
filhos. apesac (Ii receber minguado venci-
iii cnto

0 csci-iVaO do crime do GuapC conta
corn 28 cmos do serviçO, i-ecche 255o de qüin-
qiiCnio, abono (Ic 5 filhos c, ate o mCs de
jullio, referent(' no pagamento do mCs de ju-
nho, reeebeu a importaflein di Cr$ 693,00.

0 escrivão do crime da terra do Sr. Re-
putado Euchdes Cinti-a, que é BrasópoliS, es-
creve-nOS una carta clue 6 urn primor em
rnatenia de descrenca e de falia (IC esperanca
nos governanteS C nos administrado res do
Estaclo. Diz o es 	 to: "NSo sei Se corn
alegria oil tristeza, recehi o Xe

rox corn
o requerirnento api-esentado por V. Exa. na
AssemhlCia Legislativa.

Perdoe-nle, pi-ezado Deputado Ac , redito
ciue o recehi mais corn tnisteza. Não c lue naT
aci-edite em V. Exa. E one niio acredito na
nossa classe. na 11055:1 conditaO (Ic eScriVai
do crime, especialmeflte - Na verdade, parece
(Re soniente apreSCIltaUlOs inutilidadcs, des-
scrviços. Por isso, talvez sejarnOS considera
dos ndomerecedOri'5 de qualquer medida que
nos possa beneficial, por menor que sell
cia . 0 (,lie querdrnos ()it qUd "tentamos c1ue-
i-er" nSo 6 atendido . Não tcmoS direito de
meihorar di viola . Chego a pensar clue 5omOS
UflS parias. Tenios clUe nos contentai corn
inigaihas, enquanto null-as classes são meiIlOt
atindiclas. Qual a diferenCa? Dc vez em qUafl
do. :dguéin se 1e11lhIi delidS e, entao, a real
Jade C colocada no aicance de todos. £ da1
0 clue lot feito ate agora? A lembraflca de
que passafiloS necessiiade, privaçöeS, (leSPer

-ta :ipcflas esquecilnento pot- qUeifl dc (lireltO.
Excinplos: let p portaria citadas no reqUe
mento de V Exa. Pergunto: este já surtIT
efeito? Poderiam retrucar clue dc foi ap
sentado recentefliente, no din 7 Oltirno. E 05

exemplos acima serãO rccentes? RespOfl
na en: diego a pensar clue V. Exa. e0
advogando urna causa jd de iniciO perdldl
Erntjora não seja horn de bi-incar, parCCC

e pensam clue os escrivdes e seus familia-
qil 'em c cornern canetas, borrachas, carim-
os e outros objetos por nos usadoos

Sr. Depiitado, peco (tesculpas pelo tern-
o que o faco perder. Tudo clue aqui rein-

passe V. Exa. id o saberia. Embora cairido
,in toillo a liberdc(de de solici-
tar a V. Exa. duc continue bataihando por

e quem sabe sera ouvido futnramente,
enibola nossas dificuldades sejam atuais

AntcciPaiIa fhet e agradecido e no inteiro
ctiSP0 F de V. Exa.,

Eugénio Luis CipressoNoronha."

Tenios u1a série (IC telegramas de es-
criVaCS do crime, todos des fazendo apelo,
para clue se cobre do Sr. Seci-etdi-io da Fa-
zenda, Sr. Joao Cainilo Pena, a pi-Ofliess:( clue
:1SSUflJ1U cOnOSdO, quando aiui esteve na Co-
InjSSaO de Finanças, pOi ocasião dci votação
(to Oltimo aumento . Assumiu perante a Co-
lilisSSO de Finanças, perante a imprensa C pd-
rante 0 Povo mineiro 0 cornproniisso de clue
enviaria, em outubro, 0 novo projeto de yen-
ciflientOS, no qual (lana Iles cselives (10 cci-
me e aos funciondrios de postos dc sadde
no interior nao apenas urn percentual, nias
urn aumento substancial, a fun de aue pelcu-
bessem vencinientos condignos, ccli, IliveiS
funcioflais i-eestrutui'ailos, aleni (10 auniento
percentUal.

Naquela ocasido, sabia S. Exa clue os,
escriVSeS do crime cstariain clispostos a vii'
ate Belo Horizonte C cohrai--lhe esta piOITldS-
sa, este aumento condizentc Se,-á que vai
perdurar esta situação dc rnisCria pelo inte-
rior do Estado? Que S. Exa. cumpra sua
promessa dc (1:0- Uni aumento i'ondigno Oque-
les clue ate mesmo substitucin OS in
nos postos de sadcle, que trabalham 24 hoi-as
por dia, clue fornecern inclusive receitas que
des própnios av iam corn os medicarnentos
gratuitos. São funciondi-ios oue nSo 1Cm di's-
canso, clue são proeurados em suas casas Pd-
los homens que vCm (10 campo solicitar urn
remedio par si on parci sua farnilia. E nao
venha dizer S. Exa. cjue o saldrio clue des
percebem é compativel, porque trabaihain
apenas três ou seis horns por di:,. Eli's Ira-
halham o din jnteiro nan:, o Estado; ti-aba-
Iham de manhã ci noite.

E born clue o lIclei- Carlos Elo y saiha clue,
quando o Sr. JoSo Carnilo Pena vier a esta
Casa, ouvirá de via voz o nue estamos di-
zendo agora. E horn uue S. Exa. venha
Inunido de fai-ta docurncntaçiio e prevenido.
Porque estarnos cansados de nientiras e de
(flgodos.

\NAI.ISE DA PROPOSTA ORCAMENTARIA

o SR. DEPL-TADO LIJIZ BACCAPINISr. Pr.e sjdente Srs. Deputailos, votam-ei fa-rnravelmente no projeto de iniciativa do no-
1n Deputado Mencies Bai-ros. Alas quero

a oportunidade pain retornar hojea esta tribuna, a fini de continuam- a anduiseIi Proposta orcarnentcii-ia par 1976.

Quando aqui compared, ontern, vim corn
a finandade especifica de procedel a esta
an:ilise. No entanto, os apartes coin fui
lionrado e clue reairnente ilustraram men pro-
nunciarnento riSo inc perinitirarn sequer mi-
ciar a anciuise clue pretendia fazer, limitando-
-me, portanto, apenas aos exarnes do Decreto
n. 17.112, cxempio tipico da anaiquia, do caos
administrativo que reina em nosso Estado
pela incoinpetCncia (to Sr. Govcrnaclor e peia
suhrnjssão (10 Sr. SecretOrio din Fazenda. E
lionrado ainda mais ficiuci, hoje, ao ter no-
tieia de que o Si'. SeeretOi-io da Fazenda ha-
via solicitado da Assernbléia as notas taqui-
grOficas do men pronunciamento, no qual,
coin pcecisSo, o tachei de incompeten-
ti e dc subrnisso, reconhccendo nele a compe-
tCncia para outros Inisteres mas sendo obi-i-
gado a reconhecec a sua incornpetência como
Secretcirio clue permite o esyaziarnento na sun
Secrctamia, ti-ansfoi-rnando-a numa simples mci-
quinn arrecadadora c, em conseqüência, trans-
formando seu titular em coletor-chefe do Es-
tado de Minas Gerais.

Se S. Exa. não se conforma coin as mi-
nhas c'xpiessOcs, etc one abandone a Secreta-
iia da Fazcnda; dc clue nOo SC subineta As
hurnittiaçdes a clue vern sendo submeticlo pe-
in Sc. (tovernador; dc que nao trnnsfiia as
Suns :itriiUiçOes para a Secretaria do Pin-
nejamento e clue não se conforme apenas em
arnecadam- dinheiro, pertenclo aquela grandc
c'xpressao clue a Sccietaiia teve no passado
c contrihuindo pal-a major anarquia, major
baihOrdia n:i adrninistraçdo de Minas.

Sins, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
clue sentirnos coni a rerncssa a esta Casa dci
pioposta orcarnentciria para 1976 C clue mu-
dararn os hornens do Governo, mas ci siste-
ma continua o rncslno; o mesnio sistcrna one
infelicitou Minas Gerais na administracão de
Rondon Pacheco ai estO, como ameaca para tra-
var ainda mais a situaçSo do nosso Estado na
adrninistraçSo (10 Governador Aureliano Cha-
ves. Basta dizer clue Minas permanece no
sonho, permanecc dorrnindo, encluant o os de-
mais Estados da Federacao buscam, ati-avCs
cta inteligCncia, cia ctnrividencia dos scus ho-
mens pOblicos, atingur Os Seus ideais e rei-
vinducaçoes.

Ontern live a oportunidade de afirma,-
c l ime Minas se manteve ornissa ntiavCs do seu
(tovernador, quando todo o Brasil pleitea-
va a iinplantaçdo do terceiro polo petroqui-
inico. E, quancto piocedia ci anduise da pro-
posta orçarnentiu-ia, cheguei a conclusOo de
clue apenas se monta, no Paldcio dos Despa -
chos, não urna mna qnina admninistrativa, mas
Sini uma rndquinn do propaganda cue visa
impressional- a opinido pdbhca através de
nOnleros que nOo correspondent ci reandade e
clue visam trazer pal-a a pessoa (10 Governa-
dor a imnagem ito govcrnO "bonzinho", scm-
pre pnestes a abi-açar os deputados, coin
cxpressOo que ihe C caracteristica, do scm-
pic as 01-dens; mas saiba o Govemnador one,
afirmar aos Si-s. Deputados ciue estd sempre
Os ordens nSo conduzirci Minas jamais pal-a
o seu desenvolvimento e jarnais saneard as
nossas finanças.

Si-. Prcsidente, Si-s. Deputados, vejo clue
o nobre Deputado Vicente Guabiroba, hoje
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emérito substituto do Deputado Narcélio Men-
des, que era o defensor oficial na época do
Sr. Rondon Pacheco, apressa-se em trazr
a defesa do Governo. Co in major pra7.er,
concedo a palavra a S. Exa., mas quero quo
inc dê tempo para analisar a proposta oiça-
montana.

0 Sr. Depulado Vicenle Guubirol'a - -
Muito obrigado. V. Exa. ha do me nerdoni,
pois, desde 0 inicio de sua hnilhanto oracaO.
(stou intorroinpon do-u. V. Exa. falou sohr
o polo petroqUiflhiCo (leste Pals, e talvez aio
esteja hem informado dos trahalbos quo to-
earn feitos nesso s(ntido, in-is cuero apenas
dizer a V. Exa. quo nfio é sO urn caso do
desenvolvimento quo oxiste; nOn existe so-
mente urna oportunidado, e V. Exa. hO de
convir cornigo quo nOo podomos noar 0
grande esforco quo o Governador Auroliano
Chaves tern feito, no sontido (10 acariatar
grandes eniprosas, grandes obras (10 desen-
volvimonto para o Estado, haja visto o csfoi'-
ço corn releréncia it irnplantaciio do A(0-
MINAS. V. Exa. conbeco muilo 1)0111 0 fl5'
podo negar isso. 0 trabalho do GOVerna(lOr
ncsle sentido torn sido urn trabalho eficien-
to, elogiado pela propria oposicOo.

Todos, ha tafltOs aflOS, velli-SO hateii (10 Pt'-
la AçOMINAS, 0 liojo a pU6pYi)1 ()poSiç)1O Fe-
(onhece o grLIiltdo esforço bib ]o Covet -
naclor Aureliano Chaves. Podernos lie lab
informar - e V. Exa . estO cansado (10 ou iF.
o Oo SO, pcsso1iiiento 	 (10 Sr. 	 (ovcrnadoi
Aureliano Chaves cm vartOs pro a U1iC 111111(11 -

tos sUs, tubs lambem através (to imprensa
falada e escrita o osfonlo vitorioso (to
Govc rnador Auroliano Chaves nISSO enl jdo.

Duranto 0 biilhanto prorlunc ial)lOfltO (11
V. Exa . , nóS toremos a Opl)1tUni(t)Ul 0 0111
outros apartos c'ut', tenho cortoza, V. Exa
nOo nos negara __ 110 mostiar outros grandes
osforços do (;ovornador, no sentido do fazer
corn quo Minas continue nesto (1CSeflVOlVl-
mento extiaordinOrio l e poth nios alirniar quo

0 Estado de major (loSoflvolvinionto PF01)or-
cional, born entendido, no rnornonto 01(1 110551)
Pals.

0 SR. l)EPUTAI)O LU1Z BACCAIIINT -
Nobre Deputado Vicente Guabiroba, V. Exit..
comb s"nitpre, nab loge a regra gOVel'fl)ImOn
tal, do procurar, através de palavras. ilfiples-
sionar a opiniSo pOblica. V. Exa. falou ciii
trabaiho do Governador pam lrnplafllac)tO (to
polo petroqulmico. Infelizrnente, esse traha-
tho nOo oxistiu, e V. Exa. nOo me trouxe urn
sO dado comprovando es.se trahallio. V. Exa.
falou na AçOMINAS, no grande reivindicaçiio
(10 MDB (lentro dosta Casa, hO (ICZ 01105.
It ,,, (IOZ OnUS (1 MDB "0111 lutando polo
AçOMINAS; hO dez anos 0 MDII luta (loses-
peradamente pela irnplantacOo do polo si-
derOrgico em Minas Gerais. E. agora, no mo-
inonto em que esto p(lo siderOrgico so cr100111-
tra ameacado coin a construcOo da Fcrrovia
do Aco, quo possibilitarO sua transferênci)1
para outros Estados economicanieflte mais
fortes, o que sentimoS, aqui nesta Cam, no
dia em quo S. Exa., 0 Sr. Governador, aqui
cornpareceu para falar no simpósio sobre si-
derurgia, é que dc nOo pnecisava da AçO-

MINAS para se realizar, ponque ole, na sua
vaidade, informou que tinha outros niotivos

para sna realizacao. Se do n5o prec'isa d
•\COMTNAS, Minas Gorak 	 reria (1"la;
i\ll)B preeisa dela. porqu' 0 (JliOfll tOO1
0' pl('S(nll 0 povo (I (ste FS-do. 0 fl) l ure.
(050 (10 AOMINAS niio porn se r?'1i700, rna
parts 10'dlZOi' o Ftado do Minas. tnra n a00
iconom )r)mente ni ais fort". dand C-lilt? a jus.
to projeçao ]1el)i sir) eapao 10(10. pCl"' s11S
i'iquoza 4 . plda intel ienC' (10 SCu Povo l e
principalnielite, pio quo mi no passa'o, et
(lofosa dos ideals demooraticos.

Mas, Si. Presidonto o Srs. l)CCiclos
afi1iI)lVa CU que fllO 11)lviaifl )11Ud' '10 oS me.
todos. Os , ream ' ntos pai'i esta C (Cl 'rnpre
forarn enra'ninhados do urna maneira olmis.
to, pr'vr ndo, SO1'retudO, urna roe' a 'ue 1150
seria jama is root°'o 1 . F o Govoir "dor \ure.
bonn Cli 'Is-os iìa 011 vontado do i11'Cioflar
na sub vontade do divuigar uin ["verno d
)-d171coes. jit p i'e'dnien to nOn ox ste. fez mais
do quo o ('ovei'nadrr Bar 11011 Pl'i'"o En.
quanlo 0 prOprio Fotado do SOo Pan lo eleva.
va seU orcarnento para 0 exerei'io do 76 de
32,5 rnithOes do cruzoiros Porn 4C.5 rnllh6es
ItO cVUZ(i 0)S, (0(11 11(11 1 (150 'i'o d" apeflas
4I 1 ., 0 Governador Aureliano Chores encamj.
nhava par)) oSt)l CasI 11111 or('ani'nto corn o
ael'eSCilTIO do 47' . \'alo dizor ((U?, p'1ra
Governador \Ureliano Chaves, e sornente Pa-
ra do, Minas Gerais tern hojo urn processo
ic il°srnvolvhiiento econOmi"o superior ao de
Silo Paulo, alirmativa esta nue ehega a ser
ridIcula.

0 Sr. Depulado Nilsoit Gonlijo --- Nobre
Deputado José Luiz Baccarifli, rorno deve ter
percehido V. Exa.. 0 nobro ilder do (lover.
no. quo ainda nOo quis brindar V. Exa.
corn urn apante do dofosa an (lovorno Aure.
limo Chaves, e stove pensando que havia, na
minlia modesto atuaçOo, alguma coisa de s&
na a dizen, e pon isso tentou evitar que Cu
apart easse V. Exa. Mas 0 men anarto, nobre
Deputado, 0 apenas pa1'l quo li(TUO Dais uina
vez frisado. no (]onto discurso dc V. Exa.,
(100 ate que enflin, apar(ceu a 1 gnern cia ban-
(ado do ARENA para roconhocer Os méritos
(10 MDB, da bancada (10 MDB, do presidente
ostadual do partido, dos doputodos federals
o dos lioputados estaduais do MDB, na luta pels
implantacao da AçOMINAS. 0 l)eputado VF
cento Guabiroba reconhece quo os mental
do sueesso sOo do MDB. Entretanto, se S
EXa. chega a afirmar quo a AçOMINAS esti
inpiantada. gostania (10 quo nos informaSs1
como, ondo o quando Si quo sabomos é qU
O Sr. Governadon do Estado so ernpe1ih
agora, pela irnplantaciio do AçOMINAS
conhoce também mae a luta do MDB foi vaiF
da. Na exposiçao uuo fez nesta Casa. na Oc
sub do simpósio, falou que ole nOo pned1S
va da AçOMINAS para so realizar coino ad
iiinistrador. quo tinha outras motivacOeS P°
ra se roalizar 0 frente do Governo do Estado
Mas a A0MINAS é hojo razOo do serdo
luta (10 povo nhineiro

0 povo quor a A0MINAS, rncsrnO
S. Exa. n5o a quisesse, nOo so importasSe
venha a nOo so importar coin a sua irnp0
tacOo. E o nobre Deputado Vicente Guah11
ha nOo quen dialogar, nOo quen discUtlr o
tormos da proposta orçarnentOnia. S. E
prefene divagar, tumultuan, desvirtuar, 1 1135
 quo eu queria é quo o nobre llder cOflt

e as afirmati5 do V. Exa. no discursotass 	 ontoni, o no quo está pro-
no inoinento . AtO agora 1100) 	 50flU! 	 dii bancada oto pantido do Covorno UI))))

palavra seqUel' 0111 (ilIcSa do Covornador.
earn 	 pI'OSSeiIti' que ha verO (111 pOUCO

" o un vazio eni tornu do Si. (os ornaoor.te 	 Sr. Aurelianu (iiave1, puderil terminat
C 51U Goveirlo 001110 0 fez o Sr. lloiidon J',i-
heC0 hojo, nos altos 1100) do PalOcio (11,5

gabeiraS, 111- I s do Afonso Pena, 011d0 re-
side, COrn "eapi)) politico nosed 11)101 11 Sill!
S ort'a abandon,ldo quo estO po ' Os politicoS,

clos conto' oOn. us, pul'que 1100 50 0011-
UZ jU no Govd 111(1 00111)) gus 0111,10101 (It' tU([O

Os mineiros, 111. at) Lias cOilu )40\ 0,11,1 or
de ljberlOfldia, U Sculdltfltlo-se 0 )leSagradafl-
do a própria 1.l)etlallt(ii,t . MOSII1O OS (lepUlu-
dos do UbC1lafldil) 1100 dlUlll1 ('011 t,llu,!i
apoian do S. Fxi Ac onLtnulr o plcnOrio
vazio ausefltts OS SCIlIlOreS deputad OS do ban-
cada do Govei'no, teiiios 11 i1)1proS,o (IC (jOe
o Sr. Auneliatlo Chaves jO csta aLan!ioTllo )

0 SR. DEPUTADO lUTZ BACCA1IINI
Agradecb 0 aparto do V Exa., (Ue traz buns
fundalndfltos 0 efll'iituece meu pFUlIuilciaiii( 11-
to. Ouvirui agora 0 ilustre J)cputado Sorgio
Olavo Costa.

0 Sr. Depuido Sérgio Olovo Costa -
Ilustre colega, inicialinonto [aço votos muibu
sinceros, no sentiolo (10 (IUO V. F.xa . consigi
ter gravado polo laqulgrafia toolo 0 sou pro-
nunciarnento nosta Casa. liii possibilidadc
de o Sr. Presidente nOo ondossar, iaci admi-
rar, nãO agnadar do algum toi'ino ornprega-
do por V. Exa., correnolo, entOo, V. EXa.
o s6rio risoo do n0o too registrado no 6rg0o
oficial todo o son hrilhanto (liScIIrso old' lioje

V. Exa. refore-so ao aspocto (to amavel
e bonzinho do Sr. Goveinador (to Estacto.
São palavras do V. Exa. INL-10 sei so sOo re-
gimentals ou anti-roginiontais. Aciodito quo
sejam expressamonto rca iilttfltais . Mas eu inc
lembro, nobre Deputaci,,, rnou uuonido e pro-
claro amigo, Dr. José Luiz Baccanini, do quo
tambéni o nosso Presidonto tint))!, e ainda
tern, urn aspeoto do Ifluitu bonzinhu, alas
tern-se transfojmnado. S. Exa., no aspooto (II
bonzinho, nOo braz a atitudo on as açOes du
born , quando so torna usoiro o vezoiro ciii
ditar a Taquigiafia clue nOo permita quo Os
PrOnuncialnontos, ou palte doles, sejalul p11-
blicados o clue C pi'ofunda o in tOii')ll)iento
lastirnável

Mas, nobre Doputado, V. Exa. referiu-soao pronunejatnento do Sr. ( ',overnaoloi- na-
quela tarde, ao encorrar o siiliposiu neste
parlamento C eu Inc periinto lemhr)lr a
Exa. que, naquela ocasiao, 0 Sr. Guvernadur
tflostrou urn monologo frio, (arisniOtico Icheio do vaidade. E quando (lo putados dosta
Casa arguiram V. Ex-a., onteni, 0111 apal'tO,
o disseram a V. EXa . quo alguns (loputado)s.OU Xfluitos deputados do bancada governisla.
aplaudinam do p0 S. Exa., eu olovo dizer a S.Za. quo quaso todos Os dIputados do MDII
Perrulafleceram assentados. Nenhum love oslo
drroubo (10 aplaudir o (Tovornaltor, (to'
P, iaque consicloramos ciue o Sr. Governa-
or flao teceu Limpronunoiarnento, e sirn ilin
)Oflo0 Sliflples brio. soni sustontaeOo.

Naquela oportunidade, quando desejO -
valnos, nOs Os deputados da oposicibo, diato-
gao coin S. Exa . , pedir a Pahlvi'a pela ordem,
P11Ii1 ifldJtli 10 011 cinvorsar COil) S. Exa., o
Presiolen to (I (1St)! CL(S)! VOiO, pri'stmi OSO, cor-
rondo in 051110), Lip or de m5o ostar Pi'esl (11)1)10
a rcUn'ao, 1)1(111 C 10(01' 0 palavia. 0 I)eu'i-
l,tolo AntOnio BIos, na quela tarde, receheu
1111)11 gO) ISOFIa, U111-1 fal ta de edu(' 1) 01)0 por par-
t, do Presi iente la Casa, quando foi privado
to dialogar con) S. Exa ., o Sr. Covoro 1(110).

Trazomos, mnais 01110 VOZ, o nosso aplauso,
a 11055)1 011hz)!) to c 0511(1011(05 aqui )ltOntOS,
famhoiii, par)) apartoar V. Exa . , agradocondo
a opontunidade quo nos deu noste instanto.

0 Sr. Deputado (orbs Eboy --- Pediria ao
11)11)10' 01)0101' liconça pana urn aparto

O SU. DEPUTAI)O LUTZ BACCARINI -
Antes, (111(10 agiadecer an Doputado SCrgio
IJiavo Costa.

Terei a honra de ouvir o aparte do nobre
liter do (iovorno 0 nOo cia ARENA, Deputaclo
Carlos Eloy , Prosidonte dli! ARENA.

0 Sr. Deputado Curios Eloy - Nobro
1)11)1) tact)) Luiz Baccarini, acostumanio-nos a
airnira-lo dlosde us prirnoiros dias em quo V.
LXI). pass011 a integran o quadro dosta Casa.

Deseamos, apenas, osclarecer ao nobre
1)eputaolo Sérgio Olavo Costa que nOo ha ne-
cessidade, do nossa porte, do defender a con-
(till)! do Presidente JoOo Fernaz, ao dirigir Os
trahaihos desta Casa, prque eTc niesnio, atm-
yes do sna eliciCneba, é urn atostado da sua
acOo.

Queroinos olizer, tarnhem, ao l)eputado Luiz
llaccarini, quo estamos ouvindo coin
atencao a grande peça litoránia que V. Exa.
(losonvolvo Host)! Casa o quo chogamos a con-
clusOo do quo o ilustre Doputado Vicente Gua-
biroba, Prosidente da ComissOo do Finanças, é
urn dos mabs atuantes da ARENA o do panla-
inonto mineiro e, ontoin o hoje, como sempre,
tern nohatido, corn o mabor brilhantismo, as
peças litoi'arias clue V. Exa. apresonta )ieSta
Cam. Quero registrar aponas, nobre Deputa-
Ito), quo 0 parlarnonto so onniquoce corn a suato,

	 pois V. Exa. C bnilhante o iriteli-
gerlto 0. an invés do so nortoar por carninhos
seguros para fazer critioas ao Governo Aure-
liano Chaves 	 quo vein provocando unla gran-
(10 revolucao 11)1 )1)1111i11 istracao pOblica Iflifleira,
atras-es do todos us sotores : 	 saddo pOblica,
'odovias, - col as, ole. V. Exa. so perde
em 0010 obra IitorOria ojue serve apenas para
(tolflonslrar ulria voz mais quo V. Exa. possui
nina grando inteliaCnoia o capacidade inte-
lectual.

0 SR. l)EPUTAI)O JOSE BACCARINT -
\),hre I)eputodo Carlos Eloy, iii hO nluitos
anos quo' mo cunsidero irnnne, sobretudo, a
(tualquer doenca tipo intolectual. Fosso dizer
1 V. Exa . (tUe. 11111! S)fldlO hornem do Go-

verno, )!fastaol(( (To) (ioverno jO hO muitos anos,
nOo podoria jamais fazer peças literOrias no
dfIl(' so iofero 0 mIni inistraçOo, puruo dl que
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vemos diariamente aqui, são pecas literárias
encomendadas pelo Palácio dos Despachos,
procurando dar imagem diferente Squela do
rcalidade.

o Sr. Depulado Curios Eloy Sr. Dc-
putado, V. Exa. representa corn hrilhantis-
mo o povo (I.e São Joao del-Rei, quo é urna
regiSo ondc us literatos aflueni e quo é, so-
bretudo, uma cidade rornSntica. V. Exa.
traz para a Asscrnhléia, corn fidelidade, o seu
eleitorado, este romantismo e este arnor S
leitura.

o SR. DEPUTADO JOSf, LUTZ BACCARINI
JS tive oportunidade de afirmar que, nSo

sendo do Governo, não posso fazer pccas Ii-
terárias a respeito da adrninistracSo. Se al-
guém tern ciue faze-las, esse alguCrn C o Go-
verna. Sc V. Exa. intitula o Decreto n.
17.112.cuc é uma vergonha para a adrninis-
tracSo pdblica, de peca li[erSria, V. Exa. de-
veria convidar o Sr. Aureliano Chaves para a
Academia Mineira de Letras.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, afir-
maya eu que 0 orçamento era otimista, irreal.
\Tejamos entSo: cm 1974, o Governo do Esta-
do teve uma receita trihutSria de Cr8 ....
3.328.787.667,33. 0 Governador Rondon Pa-
checo, o demo sonhaclor c eterno otirnista,
cncaminhou para a Assembléia, no ano passa-
do, urn orçamento no qual dc clevava cm 19%
cssa rcceita. Pois hem, Sr. Presidente, o qiie
fez o Sr. Governador Aureliano Chaves? Pre-
ye para a receita tributaria Cr8 ......
5.687.354.000,00; quer dizer: acresCe It urn
orcamento, quo jS era otirnista, 44,55c. Ele
próprio, o Governador, afirma quc haverá
uina redução na alIquota do 1CM no ano quo
vem. Dc quo forma podera eli' alcançar esta
receita? Corn que niagia? Através cia sua
alegaçSo de que Minas Se encontra nurn proces-
so Iniraculoso (Ic (lesenvolvirnento econSrnico?
Onde se encontra esse processo? Seria dc a
"Conceicao" daquela mdsica que diz: "se exis-
te, ninguém sabe, ninguém viu"? Onde está o
processo de desenvolvimento cconôrnico de
Minas Gerais?

sa dc defesa, porque sua atitude, sua adrnj,
nistracao, sea modo de agir são suficicnt05
para clemonstrar a lisura de sell
c o grande gaharito corn que vern conduzi0.
(10 esta Casa. Quero deixar aqui rcgistrad
nainha estranheza, quo acredito seja dc lucia
a AsscinhlCia

Mas, nobre Deputaclo Lois Baccarini, V.
Exa . fala sobre o aurnento da receita tn-
hutaria ens Minas Genius. Ell nSo precj.
saria !iilar, ponque V. Exa . mesmo cleu a res-
posta. Dentro dessa literatuna tao decantada
pelo nobre lIdcr Carlos Elov. que C 0 discui-_
so hnilhantIssirno quc V. Exa . vern proferin-
(10, V. Exa. ha (I.e convir quc não poderá
distorcer a verdacle, porquc Os ndnieros São
Lima realidacle incontestavel . Existe rnesm0
t'ifl Minas Gerais urn processo de desenvolvi.
inento enorme . Pocle o Governo dirninuir a
aliquola do 1C\I, c inesmo assim C niuito realis.
Ia --- c diü ate niesmo pessirnista c 1150 oti-
us ista - a prey is ão orc am en tan a do Gover-
nador Aureliano Chaves

Teinos oportuniclade constantemente do
icr nüineros a rcspeilo e venous que esse 101
cmcsCe cia a ilia. Pode V. Exa. fazer urna in-
Iemmogaçao, a1eando o custo dc vida . Alas,
cu( é ama rcalidade o cresciinento do 1CM, V.
Exa. nan pode contestar, definitivarnente

AlCni tie tudo, nobme Deputado, temos a
FIAT que ai vein e, corno V. Exa. tern visto
pela imprensa, essa fábrica deverS funcionar
no pineii'o trirnestre e vai aumentar consi-
deravelniente o 101 para o Estado. Temos
tambein outros Srgãos e o cornCrcio quc cresce
constantemente. NSo é restritivo, mas C urn
ci'escirncnto astronômico. Adrnito quo o all-
niento do custo die vida seja uiu ponto dis-
cutivel, mas, que 0 101 C uina realidade, nm-
guCrn 1jode negar. Esse aumento do Si. Go-
vcrnador, considerado de 40%, eu o con side.
ro pessirnista, porque o erescimento sera dai
par cilia.

I) SR. DEPUTADO LUIZ BACCARINI -
Nobre Deputado Vicente (luabiroba, V. Exa.
estS sendo incoerente .Aomc smo tempo en
(iue (letencle o crescimento da receita tribu
tSria, V. Exa. vai buscam, na transferência do
capital, cjue se devon cm 110%, e nas opera-
çSes dc crCdito, dados ciue compöern receita
e chcga S conclusSo de que 1150 pode existir
dcsenvolvirnento econômico. Que desenvol-
vimento econornico C este, haseado apenas no
fundo (Ic participacSo dos Estados, nas opera
cods (ic credito do dinhei'o que vai Iancar
atraves (Ns ORTM?

Ele aumenta cm 445, a receita tributi
Cia. mas reconhece que nSo 1cm condicOes de
mca]izii-la. EntSo, jS prevC urna operacSo do
crCdito (IC Cr8 1 .828.000.000,00 e ainda dii
plica a tiansfcrCncia dc capital, no esperanca
(IC (luplicar o fuiitlo de partucipacao (10 EstadO.
(0311 previsSo era de Cr8 983.848.000,00. par!
Cr 2.038.217. 000,00 . Aoflle smo tempo qUO
o Estado confessa o scu (lesenvolvirnentO CCO

nomico, dc coniessa sua pohreza, sua
confcssa ten que lançar nniio dc ORTI\I, de
ten quc dup hear o fundo cic pamticipacão do
Estado e - 0 que C mais grave -- (iue flCCC

.q (ldstmnar do oiçanicnto, apenas, Cr8
para 0 giro (Ia dIvida püblica,

dUZind0 cssc giro, arnontizando menos, pa-
apenas jon-os. Ele confessa tudo isso

iia reccita dc capita! c \dfll cOin urn otimismo
fqhul050 no reccita tnibutciria. Na receita cor-
rentC, que constitui. realmente, a miqueza do
Fstado, sell iecursd) prOpliO, dc 1100 apresen-
ta 0tmmismo. Mas ha meceita dc capital, que C
fldividame11t0, constituici a a lnavCs deahena-
o de hens, de emprCstirnos, dc transfcrCn-

rio de capital, elc C obrugailo a cluplicar o sell
orcamcn to , fla certeza de que, scm isso, nSo
terS necurSoS sequer para os abs motinciros cia
1diniflistraca0

Dc niodo (lue, nohre Deputado Vicente
C1Uahil'oba, nat se pocle falar cm cicscnvolvi-
ruento ecof101nico. 0 orçamenbo (10 Estado
(ho Rio (Ic Janeiro e (in Estado dc Sao Paulo
nSo admite (IUC a reccita de capital Seja su-
perior a 5% (Ia receita global. Aqui, em
Minas Gerais, a i-cccita de capital viii (Ic Cr,
1.800.000,0 0 para Cr8 2.000.000.000,00 e pal-a
Cr-,',, 4.000.000.000,00, ou seja, praticarnente
359, da receita global. Como, cntSo, noha-e
DepUtadO Vicente Guahinoha, pode V. Exa.
defender esse Govcrno on esse (ldSdflVO1'.i-
niento econOrnico? Dc que fornsa V. Exa.
mesmo podcnia fazer a dcfcsa do clesenvolvi-
meiito econ mico de quem quer quo fosse, so
essa cmpresa on cssa cntidade C ohiigaia a mc-
correr aOs seus emprestuiiios intemnos on extei-
nos, ao lançamento dc acScs, de ohrigaçSes
rcajustaveiS, corno C 0 caso do flOSSO Lstado,
scm pagan, sequer, durante o cxercicio, qual-
qucr amortizaçSo; e ainda mais, a ter que in-
chuir no sell urn volume grande de
ti-anstemCncia dc capital, visando a (luplica-
çdo (10 fundo de participacSo (10 Esiado? Nan
C possIvei falar ens cicsenvolvimento econOmi-
co de qualquer entidade, quando sua receita tie
capital c V. Exa - Sal)!' (hiSSO meihor (lb
que cu, por ser urn notSvel (Ofltadol- -- C
quase 505o do receita geral.

NSo ha, portan to, como se falam din de-
senvolvirnento ceonornico (10 Estado. Temos
de falar corn dados e nan corn pecas lite-
rSrias. 0 que se faz, hoje, no Governo, C pro-
paganda cia administi-açao. C rnostrar riquezas
fabulosas, a Gin de qoc o Govei-no Federal
tenha uma boa impressao da situacao (10 nosso
Estado, quando a verdade e todos nós sa-
hernos -_ C que Minus Gerais se cncontia 55
portas cia falCncia.

0 Sr. Depulado Vicente Guabiroba ---- No-
bre Deputado Luis Baccai-ini, CU (lUeO, ilfIC-
nas, falar a V - Exa al- cspcito (in parte Ope-
raçao de CmCdi to. tan combat ida pom V. Exa
Quero demnonsti-ar a V. Exa - quesua afinma-
coo flab tern substancia ahgumna. Data vemu,
a Pessoa so dcve aquilo (JtlC pode pagai- iliiflca
ninguem vai Clilpi-estar (linlleil() a quem flaO
pode pagar.

O SR. DE1UTA[)() LUIZ BACCABINI
Acontece que us grandes eiriprestmos de Mi-
flas Gerais nSo são feitos ciimcfarnentc. V. Exa.
Pode ver j fjcar (JOC São cinpi-estirnos leitos atm-a-yes de repasse 	 E esses emprCstirnos São fei-
lO corn o aval (10 Banco do Estado.

0 Sr. i)eputado Vicente Guabiroba -
V. Exa. jS respondeu o meu aparte. V. Exa.
reconhccc quo o Estado tern condicOes de con-
ti-air dCbitos. Vamos supor que nSo seja di-
retarncntc, rnas, se as empresas (10 Estado
tern crCdito, C 0 p1-6pT-b Estado quo tern.

O SR. I)EPUTADO LUTZ BACCARINI
As enipi-esas tambern são constituiclas corn 0
linliciro (10 povo.

i\las, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
(hOd sentirnos C que a proposta orcamentánia
cncaminhacla a cola Casa, se na receita connen-
Ic traz urn acrCscimo de 405c sobrc ser uma
leceita otirnista par 75, na rcceita de capital
o que C rnais g rave --- ti-az tambem urn aumen-
to (Ic 40% . Sentiinos cntSo quc Minas Germs
somentc poderS manter-se atmavCs (Ia receita
dc capital, quc constitui onus para o Tesouno
(In Eslaclo . Mis, se a rcceita é otirnista, a
hcspcsaapm-csenta novas facetas que mere-
cern aqui a nossa anSlise - Atraves (10 Deere-
to is 17.112, implanlado pelos tCcnicos, corn
o apoio (10 Governo Aui-eliano Chaves, mudou-
-Se a sisternStica do nrcamcnto - Já não mais Sc
laS o orcamnento pelo método antigo, mas
agora passou-se a faz&-lo sob o mCtodo da fun-
can. c o pior C que a rncnsagem cia Sccretaria
do Planejamento, encaininhando a proposta
ni-çainentSi-ia, muclou toda a tCcnica de fi-
naflcas, deixando-me inteii-amente no ai - Eu
aprendi, no pouco que aprendi em Direito de
Finanças, que a proposta orcarnentSria era a
lei qUc prcvia a ieceita c fixava a (lespesa. Pe-
Ins mncnsagcns dos Srs - SecretSiios cia Fazen-
cia e do Plancjaincnto, a proposta orcarncntã-
Cia dcix:i de tum- aquela dci inicao claSSica e an-
tiga, quc C a lei quo prevê ieceita e fixa des-
pcsa, porn pm-ever receita e estirnar dcspe-
so . Passamam a cstirnar as dcspesas. Já
nSo Sc fixa niais no orcamento a despesa, mas
se estima a despesa - AtravCs do orcamento-
-funcao, no qual são as despesas distribuidas
pelas tun c Scs , 0 (Inc se fez foi dotar Os diversos
Oi-gSos (lb Estado corn suas verhas c incluir
os cncai-gns gerais do Estado para cada fun-
çãü. Mas não sob forma de fixacao e sim sob
iommn a de es tirna [iva -

Para que perdca-rnos tempo, Sr. Prcsiden-
Ic e Si-s. Deputados, examinanclo e votando
oi-canienlos, quando nern sequer temos o ar-
bItnio de fixar despesas, mas so de estimná-las?
0 Govci-no do Estado passou a ter total arbitnio
(Id' 111(10. JS nao nc fixarn rnais despesas - Sc
i(ouvcr neccssidade (he aurnentam encargos,
ahjre-sc crCdulo suphensentar. - Sc não houver
neccssidadc, anuia-se a ciotaçao. 0 que faze-
inns em matiria oi-çamncntSnia? Hoje, o Exe-
cutivo leon livi-c amhitrio de nianipular corn
Ioclas as finanças (10 Estado die Minas Gerais,
scm que tenharnos condicoes the impedir quo
isso aconteca. Na horn do prcstacão de con-
las, o Tribunal de Contas C pela aprovaçao (las
contas. rncsnio que 0 Exccuiivo não tenha au-
torizacSo legislativa para suplementar os crC-
duos . 	 Amaionia do Governo aprova estas
contas. Dc quc adianta perdcrmos horns e
honas ciii eStl.l(ioS (111 proposta orçamentãrma,
SC fluid) temoms mcios dc fixai- dcspesas dentio do
cnilemi() qtic sciflprc nortenu a lei omcamen-
tuna?

Se existe, C incoerente, ao aumen-
tar as operacöes de crCduto, ao aumentar
a receita dc capital, buscando mais uma yes
corn acrCScimo, atraveS dessa operacão ile cré-
dito, cohertura para o seu orcarnento. Logo,
nSo pode existir esse processo de desenvolvi-
mento econômico, superior ao do Estado de
São Paulo, quo possibilite incluir, como uma
receita tributária, urn acrCscirno (Ic 44,5%
sobre o orcamento do corrente exercicio, que
jS era otirnista, porque foi feito pelo grande
otimista e sonhador quo foi Rondon Pacheco
no PalScio da Liberdade.

0 Sr. Deputudo Vicente Gucthirobu
Nobre Deputado, antes de cntmar propriamente
no obetivo do nieu aparte quero aproveitar
esta oportunidade para contestar o nobre Dc-
putado Sérgio Olavo e (Icixar aqui a rninha
estranheza pela maneira como dc se dirige
no nosso Presidente. Como disse o grande
lider Carlos Eloy, nosso Presidente nSo preci-
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o Sr. Humberto de A1meid - Tenho
,icon panhado a exposicão de V. Exa., tecen-
(10 criticas a lei orçamentária para 1976. Corn-
preendemos e aceitamos ser esta uma tarefa
da oposicão. Dai a sua função de criticar e
fiscalizar os atos do Governo. Mas permita-me
V. Exa. divergir do enfoque que está sendo
feito per V Exa., ji que e universal o reconhe-
cirnento do direito da oposicão, de criticar 0
Executive. Tais crIticas deverbo ser, entre-
tanto, hasealas em fatos coneretos e reais e,
permita-me V. Exa., tais requisitos nbo estão
atendidos. V. Exa. disse, no inIcio dos suas
palavras, e cometeU corn elas uma terrivel in-
justica, quo 0 nobre Governador Aureliano
Chaves teria dito, no recente seminário de si-
deruri ia, que para dc nbo era necessâria a
construcao da AçOMINAS, j â quo S. Exa. te-
na outros meios para Se realizar.

o SR. DEPUTADO LUIZ BACCARINI
S. Exa. apenas disse se me permite - e
reafirmei aqui que nbo precisava da AGO-
MINAS para se realizar.

o Sr. Depulado Humberto de Airneido --
S. Exa., o Sr. Governador, disse textualmen-
te que tern como meta prioritária do son Go-
verno a irnplantacbo de urn polo siderOrgico
em Minas Gerais, seja através da AçOMINAS,
seja através do expansão da USIMINAS, da
construe, -, o (la Mendes ,iñnior, on que outra si-
derOrgica seja implantada, já que a AçOMINAS,
corn meta de 12 inilbOes de toneladas/ano, se
afigurava inatingivel, dentro (Ia coniuntura
ec006ln 1150ica ao (IC Minas Gerais, mas do
iirasil.

Mas quo S. Exa. queria implantar a AGO -
MINAS, se não a AçOMINAS de 12 rnilhOes de
toneladas, que dc implantaria a AçOMINAS de
2 rnilhOes de toneladas, porqUe, a nbO ter Si-
derdrgica de 12 mllhbes, dc nbo era a favor
de não ter siderOrgica alguma e disse, inciden-
talmente, que dc queria e fazia questOo (IC
implantar a AçOMINAS, nao para sua reali-
zacão pessoal - dal talvez a confuso de V.
Exa. - porque dc, para se realizar, pessoal-
mente, nbo precisaria construir a AçOMINAS,
-is que se considera profissioflallflente capaz
e prof issionalmente realizado. E, quando as-
sim dissc, S. Exa. se rcferia, nobre Deputa-
do Luiz Baccarini - que sci conhecer muito
bern o Sr. Governador do Estado, homem da
mais nobre estirpe de nossa Minas Gerais -
dc se rereria a sua modesta profissiio de pro-
fessor universitOriO. Quando S. Exa. alega

e o faz freqilenternente quo nOo precisa
do Governo de Minas para se realizar, está
dizendo, estritarnente, dentro daquele senti-
do de auto-realizacfto, que jO atingiU sue meta,
realizando-se corno professor universitário. S.
Exa. está ocupando posicão psiblica em Minas
Gerais, porquc foi convocado para isso, mas
o urn hornem despido de vaidade. Dai, e por
isso mesmo, ser tachado per V. Exa., como
ainda hO pouco o fez, corno hornem risonho,
bonzinho, sempre propenso a atender.

Permita-me V. Exa. discordar e lavrar
oqui o men protesto contra tais conceitos atri-
ijaidoc a S. Exa. 0 Sr. Governador mantOrn
sin i:eo1usve cirn o M.DB, urn relacionamento

cordial. Invoco aqui o testemunho do nobre
lider Emilio Haddad, que podcrá dizer se ei
iiOo 0 bern recehido por S. Exa., o Sr. Gove..
nader; se dc nOo tern fOcil acesso, quarj0
qucr aprescntar suas criticas, a qualquer setor
do Governo. Mas, per isso rnesmo, n5o
pode atribuir a S. Exa. esta disposicbo
estar sempre propenso a concordar corn todos
e, posteriormente, nho realizar nada.

Fica, pois, a minha ressalva inicial quan.
to a esse conceito de governador risonho, .
Iocasl. a men vet', (le forma desairosa por
V. Li.

A segunda ressalva que faco é que V. Exa.
riticou acerhamente o Sr. Secretário do Fa.

zenda, dizendo inclusive que S. Exa. pediu a
Taqugrafsa que ihe fossern fornecidas as no.
tas taquigrOfieas do pronunciarnento de V.
Exa., feito ontern, mas que V. Exa. não o
teinia, quo n0o o julga capaz para ocupar a
Secretaria do Fazenda; que o orçamento envia.
(10 per S. Fxa. é irreal, ilógico e sonhador.

Quero dizer a V. Exa. que, ern assim fa.
linde. permta-IiiC V. Exa. - dernonstro0
nbo ter estudado a proposta orcamentária,
porque, se isso tivesse feito, saberia que a pro.
posta orcainentOria 0 elaborada pela Diretoria
do Orçamento, hoje subordinada 0 Secretaria
do Planejamcnto e Coordenacao-Geral.

Dc inodo que as criticas que V. Exa. tece
ao nobre SecretOrio da Fazenda, mulatis mu.
(andis, devcniain ser dirigidas ao Sr. Secre.
iOrio do Planejamenito, a quern é atribuido o
cncargo de elahorar a proposta orcamentâria.

Quando V. Exa. diz, mais adiante, que a
e.Aimativa da receita é urna cstimativa sonha
dora e que nOo corresponde a realidade, data
venia, V. Exa. novanientc fugiu 0 realidade

a proposta orçarnentOria. 0 Estado, hoje, está
passando de uma adrninistracOo empirica pan
urna administraceo planejada. A Sccretaria do
Planejamento tern procurado, corn obstinacão,
tingir tel meta. NOo se sabia quantos são Os

Tuncionarios do Estado, quantas as vagas exis
tentes em coda e stab eiccimento. Concordo
corn V. Exa. em quo o Estado de Minas viviO,
desde rernotas Opocas, dentro dc urn descala
bro administrativo e quo, na adrninistracãO
Rondon, fez-se a prirneira tentativa de raciofla
lizacOo, quc agora cstO sendo perseguida, obsti'
nadamente, através da meihoria do arrecadaclO
tributOria; através - e lab-se rnuito nissO 113

proposta orcamentOria - do aumento do Ufl1

verse de contribuintcs, para quc haja tima
justiça tributOria.Mas admitindo, ad argU
nscLunduin, quo V. Exa. estivesse certo, qUan'
(10 disse que a receita tributOria de Cr$
5.687.000.000,00 era uma arrecadac5o 50ha
dora, paralelarnente, V. Exa. combatea a baaa
rrnunecacOo dos funcionOrios pOblicos, e oS

A 	 estarnos 	 CzIii Cad OS 	 (le 	 ouvir 	 jndaga
XiS de pet (111C o Estado nao pode pagar

snais aos seus funcionOrios. E ate coflCO
demos corn isso e gostariarnos dc poder pagar
bern. Mas, se a receita estO aitcada fraudulen,
tarnente, estO sonhadorarnente colocada em CI

fras quo- tide serOo atingiclas, como disse Y
Exa., entdo, come se pager meihor ao fund0'
nalismn, se a prOpria reccita orçada, no enter,
dr de V Lie. . 	 ama rcceita sonhad0'S

ntii0 tcrcmoS 0 seguinte quadro, de dificil
EornpreerisaO: a bancada da oposicbo, na sua
tare fa cOfl5 titucional, quer pagar muito hem
ao 115 ncionabismo a nohre bancada da oposi-
_ rePudia o nigorismo fiscal. 	 Freqüentc-

niente, vcrnos aqui afirmativas, verbcrando
omP 01.tamd 11t0 de cornandos fiscais; e a ban-

cads da oposicOo0 que qucr pagar bern aos
r51ncionO'I 05 ; que Iii'tO (iuer (IUC haja fiscali-
zacbo e, ainda, assirn, considera que a reccita
orcada é sonhadora, e utópica.

Então, perguntaria a V. Exa.: como pa-
gar bern no funcionalismo pdblico, se o Es-
tado flO tern come pagar, se a receita que dc
dove ter orçado, depois de extenuantes cOl-
CUIOS, 

e tachada per V. Exa. de rcceita ficti-
cia e sonhadora? Corn essa receita ficticia e
sonhadora, ainda assirn o Estado tern que
pagar mal aos funcionOnios imagine, admi-
tindo-Se como vOlido o seu argumento, se fosse
colocada no orçamcnto a rcceita real que, no
entender de V. Exa., deveria ser bern rnenor.

esta hipOtese terIarnos urn Estado falido, corn
lei orcamentOria altarnente deficitária, on te-
riamos quc pagar pior ainda ao nosso funcio-
nalismo.

Dc mode que, nobrc Deputado Baccarini,
rcconheccndo corno vOlido o clircito da opo-
sição de criticar a lei orçarnentOria, c nós ate
aplaudimos tal comportamcnto, gostariamos,
entretanto que V. Exa. se ativesse aos nüme-
ros da lei orcarnenlOria e Os aplicasse quando
a fosse contcstai'. Poderia dizer, entSo, em
que dados Sc baseia, para afirmar que a ar-
recadacOo de Minas Gerais n5io atingirO 5 bi-
ihbes.

0 SR. DEPUTADO LUIZ BACCARINI -
Sr. Deputado Humberto de Airneida, o spar-
te de V. Exa. muito me honra. Vou respon-
der-ihe do fim para o principio. V. Exa. fa-
iou que nós piciteamos aumento para 0 fun-
cionalismo, mas, ao mcsmo tempo, criticarnos
a receita, dizendo quo cia é utópica, otimista,
sonhadora. Acontece que V. Exa. estO ncsta
Casa, exercendo o primeiro ano de mandate,
e nao acompanhou as discussOes dos orcamcn-
tos anteriores. Vamos argurnentar para que
nSo haja injustica: quando assumiu o Governo,
no inicie de 1971, o Sr. Rondon Pacheco, o
funcionaiismo pdblico dc Minas consumia -
44,5% da rcceita global. Em 1974, o funcio-
nalismo poibiico em Minas - c cstá na presta-
cao de contas do Govcrnador - consumia
27,24% da rcceita global. Alas, Sr. Deputado,
0 que pesa no Estado IIãO C a despesa corn o
funclonalismo; dc nSo gasta, este ano, 255o
da receita arrecadada. Portanto, poder-se-ia,
perfeitamente, aumentar o veneimento do fun-
cionaljsrno E nOo 0 necessOniO aumentar a
receita parts impress ionar a opinião pñbiica. 0
ano passado, o Governo dcspcndeu corn o pcs-
seal, como foi dito polo Tribunal de Contas, 1
biihao e 100 milhbes de cruzeiros. Nós po-
deremos trazer dados, inclusive citando os
centavos. Sr. Deputado, quern arrecada 5
blihoes e gasta 1 bilhão corn o funcionahsrno,
gastou demais? Potlerjarnos exigir quo o Go-
'(1150 pagasse cc menos o salOrio minimo no

fl (IOflijsj 0 	 Entio. 115i0 temos o direito dc
our o Cry. 	silarin miflirno

ao nivel 1? NSo me traga a desculpa de que
funcionalismo ganha na base do salOrio/hora,
pois o Estado impede que o servidor exerca
outra atividade fora do servico pOblico. E
obrigado a viver corn o salário de seis horas.
N.-to C possivel quo se vcja incoerência nas
crIticas do MDB, quando afirrnamos que a re-
ceita 0 irreai e utópica, sonhadora. V. Exa.
poderO ter os dados quo pede. Eu tenho esses
dados. 	 Sc o Estado arrecadou Cr$
3.328.787.667,33 ate 31 de dezcmbro, no ano
passado, poderO haver perspectiva de prati-
carnente duplicar esta rcceita cm 1976? Evi-
dcntemente que nOo. Soria preferIvel quc se
fizcsse urn orçarnento corn previsibo de receita
rIgida e se arrecadassc rnais, realmente. Nun-
cc nuinentar come aunicntou para 5 bilhbes,
783 rnilhOes e 35 mil cruzdiros, na esperanca
die quc PO5SO arrecadar esta quantia, quando
(id mesmo afirmou quo, no ano que vem a
aliquota do 1CM sofrerO uma reducSo. Receita
é previsilo, mas fei prevista uma receita que
ndo C verdadeira. V. Exa. falou que te-
names cometido urna injustica corn o Secre-
tOnio da Fazenda, porque a Diretonia do Tesou-
ro pertence 0 Sccretania do Piancjarnento. Mas
0 qUC 1Xrtdnce it Sccretaria (10 Planejamento C
a Junta de Planejarnento, de acordo corn o Dc-
crete Ii. 17.112.

0 Sr. SecretOrio da Fazenda conhece as
minhas criticas per accitar csta junta presidi-
da pclo SecretOrie do Planejamento, qud, alOm
da pregramacibo orçarncntOria, rccebeu tarn-
bern atnibuicOo para acompanhar a execucOo
oi-çainentária. Critiquci o SccretOrio da Fa-
zenda por sua subrnissiio, porque, se continuar
calado 0 frente daquela Pasta, dc se transfor-
marO nuin onero exator on coletor.

0 quc vai ocorrer, perdurando esse esta-
do dc coisas, 0 que os recursos serão arreca-
dados peia Sccretaria da Fazenda c transferi-
dos para a Secrctaria do Pianejamento, a quern
raherá de fato distnibuir as quotas para os
demais OrgOos do Estado. Foram estas as
minlias cniticas no Sr. SecretOrio da Fazenda
lJe' permaneccr omisso.

V. Exa. disse que on chamei o Sr. Go-
vernaclor Aureliano Chaves de "bonzinho".
Mas o que eu falci foi que nOo adianta 0 Go-
vernador ficar abraçando os deputados, dizen-
tie "sernprc as ordens", porquc isso nSo vai sa-
ricer as financas de Minas.

Conheco o Governador Aureiiano Chaves
die ionga data; adrniro-o pessoalmentc como
cidadSo, respeito-o como Govcrnador do Es-
tado, mas tenho o dircito de considerO-lo mdc-
ciso, incapaz e inscnsivcl. Urn Governador
que depeis de sete rncses nOo conseguiu sequer
noincar os prefeitos das estOncias hidromi-
neo-ais, C um indeciso. Urn hornem que não
tern condicbes de decisSo tarnbCrn não pode
fazer boa adrninistraçbo. Quanto ao problerna
ila ACOMINAS -- riSe sci se V. Exa. enten-
deu assim as paiavras do Sr. Governador
cii entendi quo S. Exa. nSo prccisava da A0-
MINAS para se rcalizar 0 frente do Governo do
Estado. V. Exa. pensa diferente e per isso
fez a defesa do Governador de M'inas corn
motto hniihantisrno, dizendo quo dc era urn
hernern realizado pessoalrnente, atravCs de sun
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posicão. Sc V. Exa. entcndeu assim, cii en-
[cmli quo dc nao considerava corno obra prio-
ritâria Para seu Governo a implantacão da
AçOMINAS. Realizacäo nio é favor nenhurn;
ele é obrigado a realizar-se a frentc do Governo,
Para fazer uma boa adrninistracäo. E quem
ira hencficiar-se corn isso é o Estado de Minas.

Quanto -to mais, so S. Exa. me mcrece
respeito pela sua vida pdblica, na Assernbléia
Legislativa e na Câmara Federal, se me merece
respeito como cidacliio, corno professor, e in
se o respeito como Governador, nem por isso
estará isento de minhas criticas mordazes c
veernentes, chegando mesmo a tachá-lo dc in-
sensIvel c incapaz, porque sinto quo dc nada
fez e nada fará por Minas Gerais.

Quanclo o tachei de insensivcl, foi porque
assirn tachava também o ex-Governador Ron-
don Pacheco: insensIvcl para coin servido-
res püblicos. E o projeto quo se encontra nes-
to Casa é prova inequivoca de sua insensibi-
lidade.

0 Sr. Depulado Humberto de Airneido -
Quero dizer a V. Exa., 1)eputado Luiz Bacca-
ri, que o equacionamento do comportarnen-
to (10 nobiT Governador Aureliano Chaves, cvi-
dentemente, sera feito segundo o prisma polo
qual a pessoa focalizar Os seus prirneiroS seiS
meses de Governo. Sc clentro de urn prisma de
prudência, de técnica administrativa, é muito
viilido, justo e louvável quo dc esteja sendo
cauteloso no equacionamento dos problernas
(10 Estado que ira governar por quatro anos.
E se dc cstd ainda cm urn oitavo do sea go-
verno, ou seja, floS seis prirneiros mcses dc
govcrno, não era de se esperar quo urn homem
pFU(Iefltd, urn hornern de rncntalidade técnica,
urn hornern de sua scnsibilidacle politica, em
seis meses, delineasse todo o sell ao
longo dos quatro anos. Nbo seria de Se espe-
rar que, por urn oitavo do tempo, S. Exa. cx-
trapolasse os outros sete oitavos. E dc boa
praxe administrativa 	 e esta é norma válida
ate Para adininistracilo privada que sejani
OS prirneiroS meses da administracbo de es-
tudos c de equacionarnento. ainda mais na
cornplexidadc da rnâquina administrativa dc
Minas Gerais. Entilo, quando S. Exa., por
excrnplo, cautelosamente cquaciona 0 sell

 dc o estb fazendo, a meu ver, e ao ver
do bancada arenista desta Casa, de forma lou-
vável, porque, quando dc fixar suas matrizes,
estará fazendo Coni conheeirnento de causa,
estudados que foram todos os prohiernas.

Quanto ao fato de n5o ter indicado ainda
prefeitos de duas ou três estibncias hidromi-
nerais, C irrelevante to! fato. A lei n5o obri-
go que sejam rernanejados OS prefeitos de estân-
cias hidrorninerais. Sc S. Exa. assirn o (lese-
jar, pode manter, no comandlo (]-,I Prefeilura,
o prefeito da administracao anterior. Por
mera praxe, por ser entenclimento de S. Exa.,
dc está reinanejando os prefeitos. 	 Não ha
prazo fatal Para isso. E se a lei ]he asse-
gura este direito, C licito que dc assirn pro-
cc (Ia.

o SR. 1)EPUTADO LUIZ BACCARINI
Nobre Deputado Humberto de Almeida, V.
Exa. chamou. agora, o Govcrno die cauteloso.

Aconlece (file \linas (lOrlYliU durante (lUatr0
anos . Sucede quo a indicacibo do (iovernador
Aureliano Chaves, pela sua cultura, sua ifltclj.
gCncia d pela 5110 capaci(lade intelectual, irouxe
p' \linas unia esperanca . 0 MDB, quo aqui se
encoiitia cutperinanentd critica, era
be tiseolizacao, (lurante seis meses aguardo0
trandluiianleflte, que o Sr. Governador ifliCiasse
() ScU govelflo. Quase que bodos nós nos man-
tivenios apenas nadjuelas criticas isoladas, scm
afingim' a idrninistraçao Aureliano Chaves
Quarulo SintilliOs (lue, (lepois die seis rneses (l
governo. S. Exa. nho dd'mOflstrou qUalque
(ide 15110. S.Exa. nibo conseguiu compor 0 sou
s1gllndio escalao, o scu terceiro on quarto es-
ealao, coflidJ qUeFlIl V. Exa . intitular, näo no
1)1(011(1)) sedluer os preleitos das estfincias hi-
(IromineraiS -- e aqui ahlO parbntesis : 'lao
podendo nonmear Os prefeitos, dIUC S. Exa. ao
miiinos nos inforinasse dessa sua decisao, pois,
assiiil, us ijrefeitos permaneceriani cin scm
postos, fazendo pianos para o futuro -- quan-
(10 YII1IOS que S. Exa . permanecia olnisso, in -
Iceiso, (11100(10 vifliOs que S. Exa . encarninhon
ia esta Casa 0 projeto die aurnento de yen-

111 ent Os (len tro dos tcrrnos que cram enca-
111101(1(105 antianiente peio Sr. Governador
liondon Pacheco, vimOs (file nbo era mais pos-
sivei muntermo-nos calados. Nüo era mais
posSlvei (file não Yjéssemos a tribuna tecer en-
ticas vee,ncntes ao Governo. Por varias vezes
aqul viernos, sumpre falando ciii ternTlos de
alerta. Sempre procurarnos alertar o Gover-
110(1 jr do Es to do ijara a situaço financeira
(le Minas Gerais, mas o que se fez foi a balbür-
iia administrativa, atravCs dlestd Decreto n.

17. 112. Sempre plucuramiios alertar o Gover-
lid) 1010 us niveis de vencinientos dos servi-
lores pñblicos. 0 ciue se fez foi adotar Os
iieSiiios terillos das niensugenS do Governador
lbundon Pacheco, dando aurnenbo die venci-
mentos ao Quadro Perinanente, quo nao exis-
id e quo nao cxistirii 15o cedo, e que, quail-
(10 ifllplafltadiO, sera ridjcuio, iiian[cndo os
Inveis I a VIII die nossus servidiores abaixo do
salbrio minirno. Dc modo que nho houvc cau-
teli do Sr. Govcrnador (10 Estado, ou se houve
i-outdo apeflas poderia dizer que foi cauteloso
demais . Minas nho precisa die banta cauteia.
Minis permanece na caute!a, enquanto Os Oil-

iros Estados vo-se desenvolvendo muitas vezeS
its cl.ISIIIS de Minas Gerais

o SR. DEPUTADO LUTZ I1ACCARINI
TOIVCZ seia urn absurdo Para V. Exa., mas
r Exa. sabe quc no prOprio DER, cnquan-

to sell 	 não teve urna palavra, todas
as obras ficaram ijaradas. N,-io ha ninguCm
qUC, estando no exercIcio de urn cargo corn
a espada sobre a caheça, scm ter urna pala-
vra de sirn 011 nbo, possa procedcr eomo adrni-
nistra d or.

0 Sr. Deputado Gyro Macid Quando
V. Exa- diz isso, cerbamente 0 diz em tese.
v. Exa. n5io pode julgar aprioi-isbicaniente
a atitude (lOS prefeitos que se encontrarn C
frcnte dos rnunicIpios em quesbCo.

0 SR. l)EPUTAI)0 LUTZ BACCARINI
Ha urn que conhcco quc, apesar de nCo ter
feito fladla mesmo durante quabro anos, per-
niafleCe agora iIldldCiSO, e 0 mesino deve oem--
ncr corn Os outros.

Assirn, Srs. Deputadlos, cram essas as cr1-
ticas que queria fazer C proposta orçamcntC-
na. Voltarei novarnente C trihuna por ocasião
(Ia sua votacibo. Na verdadie, nesta aitura nibo
ha muibo que os deputados possain fazer em
vista das Iirnitaçbes constibucionais.

0 SR. DEPUTADO JORGE ORLANDO
CARONE (Profere discurso que, por nao ter
SidtO didvOlvido polo orador, sera publicado
em edicCo futura.)

Questão de Ordem

O SR. DEPUTADO JORGE ORLANDO CA-
RUNE - Sr. Presidente, no tarde de amanhC,
apresentarei a esta Casa projebo auborizativo.
Sei que os projctos autorizativos, partidos do
MDB, cstCo scndo derrotados na ComissCo de
Justiça c Os projetos autorizativos da ARENA
cstSo sendo aprovadlos. Como exemplo, be-
InOS os projetos do iiustre Deputado Vicente
Guabiroba 	 c 	 dtO Deputadlo 	 Christovarn
Chiaradja

Assim, estauios advcrtindo C Coinissbo die
iUStica quc 'lao use de dois pesos c duas me-
didas Para Os pi-ojetos do MDB e da ARENA.

Espero quc o aneu projeto, a Sc,- enca-
minhado amanhC, seja aprovado pela Comis-
s4o de Justiça, mesrnO porque C (le alto interes-
Se Para o flosSo Esbado e n5o se brata apcnas
de urn projebo pal-a criar gabinete para o Vice-
(boverflador.

0 SR. DEPT TADO JOH(;E ORLANDO CA-
HONE 	 (Suse ito (fuel I Co de oi- 1 dlii que, por
OID for sum 	 i vnivid 	 11 0 ,utmr, nrC publi-

(11 r 	 '1

Matéria Aprovada

REQUERIMENTOS

Do Sr. Deputado JoCo Navarro, solici-
[undo voto dc congi-atulaçbcs coin Caixa Eco-
flomica Federal e corn a Associaçao dos Eco-
norniarios Fcderais de Minas Gerais pelo cen-
tenCrio de sua instalacCo em nosso Estado.
(Aprovada a 2. pam-te do requerimento, uma
vcz que a 1. parte jC foi requci-ida pelo Sr. 
l)cputadlo Euclides Cinbra cm 30-9-75);

Do Si-. Deputado Euclidcs Cintra, em que
pete voto de congi-atulaçbes corn o Dr. Fernan-
do Megre Veloso, Prcsidcntc do IPSEMG, pela
niancira cficaz coin rem dirigindo aquele
orgCo de previdCncia social;

do mesmo parlamentar, solicitando voto de
congratuiaçbes coin a Associação dos Servi-
(tores Civis do Brasil pela Sernana Comemora-
tiva do Servidor Pdblico, a reaiizar-se de 23
a 28-10-75;

do Sr. Deputado Emilio Gallo, pedindo
consignaçCo, cm ida, de voto de pesan pelo fa-
leciniento, ocornido em Coronel Fabriciano, do
ex-Vercador RoldCo Alves Ton-es;

da Sra. 1)eputada Jfinia Manse, através do
qual solicita voto de congratulaçbes corn a Cs-
criboi-a Lucia Machado de Almcida pelo seu
mais iccente lancamento, 0 Caso da Borboleta
.ltiricz;

n.° 537, do Sr.  Deputado JoCo Navarro,
dlii que solicita do Sr. Governador do Estado
providencias no sentido de impedir a trans-
fei-Cncia do MunidIpio de Rio Preto (MG) Para
o Estado do Rio de Janeiro (aprovado na
fm- ma do substitutivo apresentado pela Co-
niissCo die Assuntos Municipais)

n.Q 554, em que o Sr. Deputado Sérgio
Olavo Costa pede aos Ses. Governador do Es-
tado c SecretCrio da Educacão o pagamento
do abono por risco de contCgio as professoras
que lecionam no Hospital João Penido, de
Juiz de Fora, e cm instituicOes congêneres do
Estado.

PROJETOS DE LET

Ent 1.' discuss5o, o Projeto de Lei n. 9 237,
do Sr. Deputado Mendes Barros, que declara
dc imtilidadc pUbhca o Consclho Central de
Governador Valadares, da Sociedadc São Vi-
cente de Paulo;

Cut 3 diseussCo, o Projeto de Lei n 180,
tanihem die autoria do Sr. Deputado Mendes

rios, (file d eelam-a (Id utilidad e pdblica o
CEUS - Centro Educacional UniCo de 5cr-
6(5. (omn sede era 	 Valadares

0 Sr. 1)e1)u1aJo C!JrO MaCid! -- V. Exa.
critida o Sr. Governador do Esbado pelo fate
ic nao ter ainda nomeado alguns prefcitOs

pa i-a as estanciis hidrominerais . Pergunto a
V. Exa . : essas prefeiburas cstbo acCfalas?

U S11. I)FPurA1)() LIJIZ BACCARINI -
Eu Ja lisse a V. Exa . que o inal (10 Governb

n ibo (1 izer nein sirn, neni neD. Ele nao dC a pa-
iavr (file tranqiiihze o administrador: se ele
Viii ('onbinuar on nibO. V. Exa .. nobre DcpUt2
(10 G y ro Ma ciel, parlamentar experimnentado
clue C. nao pode negar quo o prefcito fica 1fl

(1(11) llillfll) situhlço (• omno essa

0 Si. Depulado Gyro Maciel -- Nan aC
dito quo (Sses homens estejam ornisSOS. ma
sirn uinprindo criteriosanienbe os seus d
vcres.
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116. 0 REUNJAO ORDINARIA, AS 9 HORAS DE 3 DE OUTUBRO
DE 1975

pRESIDENCTA DOS SRS. DEPUTADOS JOA()
FERRAZ F NILSON GONTIJO

Comparecimento

Joao( Fcrraz -- Fernando Junqueira --- -
Wilson Tanure -----Lticio do Souza Cruz
Said ArgLs ----- Junia Manse 	 Pedro Gustin
_-Amilcar Padovani -- Antonio Dias ---- Carlos
Elov --- Carlos Lcmos ----- Christovarn Chiara-
dia - Cicero Dumont ---- Gyro Macid -- -. DOl-
ton Canabrava ---- Delfim Ribeiro -- Dênio Mo-
reira -- - - Doiningos Lanna - - Elmo Braz
Emilio Gallo -- Emilio Haddad - Euclides
Cintra ---- Euripedes Craide ---- Fábio Vascon-

llos - - Gerardo Renault -- - Gornes Moreira
Haroldo Lopes --- Humberto de Almeida

- Jorio Bello -- - JoSo Marques ----- Jo-5o Pinto
Ribeiro - - José Laviola 	 José Santana
Kernit Kumaira - --- Luiz Baccarini -- - Mendts
Barros ---- Milton Lima - - -- Milton Salles
Narcélio Mendes -- Neif Jabur ---- Nilson Gon-
tijo - Nunes Coelho ---- Pedro Narciso ---- Ho-
naldo Canedo - Sebastião Nascimento - - Sér-
gio Ferrara Sérgio Olavo Costa -- - Sylo
Costa - - Telémaco Pompei - Vicente Cmi-
hiroba.

Expediente

Mcusq.am ii.- 93, encarn inhando \'eto par-
cia! S ProposiçSo do Lei n. 7.209, a qua] ins-
titui o Gabinete do Vice-Governador do Esla-
do die Minus Gerais e rIO outras providencias

Proposicôes

PROJETO DE LEE N.- 248/75

I)ispOo sobre OS venciiuentos dos car-
gos da Magistratura, do Juiz e Auditor (10
Tribunal do Confas. dos membros (to Mi-
fllstério POblico, c (Hi outras proviclCncias.

A Assembléja Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1 Os veicjmentos mensais dos
cargos da Magistratura, de Juiz o Auditor do
Tribunal de Contas, e dos membros do Minis-terlo Publico ficani reajustados, a partir de 1.de outubro de 1975, para os valores indicados
TIOs Anexos I a IV, que integram esta lei. abran-gend0 o pessoal inativo.

Art. 2.1 Os vencimentos do Juiz Mu-
nicipal, cujo cargo foi extinto pelo art. 227
la ConstituicSo do Estado, c Os proventos dos
P0-fltalos S50 OS eoi'respondentes ao do

,Juiz do Direito das respectivas Comarcas.

Art. 3. -- A funcSo judicante, a que se
rcire o art. 7.. (-Ia Lei n. 9 5.652, de 17 do de-
zeinbro do 1970, bern como a gratificaç5o de
oxerciclo clevida aos membros do Ministério
PñId ho c Awl itores do Tribunal de Contas,
ne quo tratam Os arts. 108 e 5., respectiva-
monte, das Leis •Q 6.276, do 26 do dezembro
Ic 1973. e 6.227, de 7 de dezembro de 1973,

passaul a ser de 30%, a partir de 1. de outu-
bro de 1975, estcndendo-se aos inativos.

Art 40 - A partir de 1.' de outubro de
1975. fica aurnentado em 50 17c o valor do
nlwno familiar fixo.

Art. 5. ----- As despesas decorrentes da
oxccuçao desta lei correrSo S conta das dota-
cOos orçarnentSrias prOprias, ficando ainda
o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplemontar, ate o limite necossarlo, e a anu-
lar nlotacocs orçamentarias para osse fim.

Art. 6. 1 Esta lei entra em vigor na data
Ic sua publicaçSo, revogadas as disposicOes
rn contrario

I)ado no PalOcio da Liherdade, aos

-4kflCXO 	 I

Magistratura

VencimentoCargo 	 Cr$

I)csembargador ............9 .600,00

J LI IZ (10 Tribunal do Alçada ......8.640,00

Juiz de I)ireito do EntrOncia Es-
pecial c Juiz de Direito Subs-
tituto de 2. InstOncia . . . . 	 7.680,00

,luiz de l)ircito de 3. 4 EntrOncia c

Juiz de Direito Substituto de 1.
InstOncia ..............6.720,00

Juiz do l)iroito de 2. EntrOncia .. 	 6.000,00

Juiz do Direito do 1.' Entrimncia e
Juiz Auxiliar ............5.400,00
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Anxo H

Justiça Militar

Yen cirn entoCargo 	 Cr$

Juiz do Tribunal da Justica Militar 	 8.640,00
Juiz Auditor da Justica Militar . 	 7.680,00
Advogado de OfIcio da Justica Mi-

litar ..................4.046,00

Anexo III

Tribunal de Contas

Vencirnen toCargo 	 Cr$

Juiz do Tribunal de Contas .... 	 9.600,00
Auditor do Tribunal de Contas

	 8. 64 0,00

Anexo IV

Ministério Pñblico

Vencim en toCargo 	 Cr$

Procurador-Geral e Procurador-
-Chefe do Tribunal (IC Contas 	 9.600,00

Procurador do Estado, Procurador
do Tribunal de Contas e Pro-
curador da Justiça Militar 	 8.640,00

Promotor dc Justica Militar ...... 	 7.680,00
Prornotor de Justica de Entrância

Especial e Promoter Substituto
	 7.680,00

Promotor de Justiça dc 3. En- 	
6. 720,00trância ..............

Prornotor tie Justica de 2. ; En- 	
6. 000,00trncia ..............

Prornotor de Jiistica de 1. En-
tr5ncia e

Prornotor Substituto ........5. 400,00

PROJETO DE LEI N.' 249/75

Declara de utilidade pñblica a Liga
de Futebol Arnador de Governador Va-
ladares.
A Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais decreta:
Art. 1. Fica declarada de utilidade pu-

blica a Liga de Futehol Amador de Govcrna-
dor Valadares, sediacla na Cidade de Governa-
tior Valadares.

Art. 2. Esta lei entrará em vigor na
data (IC sua publicacao, revogadas as disposi
^- 6es em contrário.

Solo dos ReuniOcs, 3 (IC outubro de 1975

Mendes Burros -- Pedro Narciso	 Emi-
lio Haddad - Sérgio Olavo Costa	 Gornes
.iloreira	 Eurivedes Craide - Elmo Braz.

.Justificaçao A Liga de F'utcbol Amador
de Govcinador Valadares, funclada em 5 de
abril (Ic 1948, veni funcionando ininterrupta-
menic. prestando reievantcs serviços ao es-
porte de Governador \aladares, como tambéni
da regiao.

Piornove onualniente 0 cainpeonato da ci-
dade, coin participaçao de diversos clubes,
comb ainda mantém o Departamento Juvenil
e o Dente (IC Leite . 	 Construiu urn estâdio
onde oferece concliçSes de praticar o futebol

esporte mais popular em todas as cidades
(lb Brasil - - aos cluhcs que nao poSSuem
(OiflpO 1)101)110

Mendes Barros

H EQFERIMENTOS

N. 613, do Sr. Deputado Pedro Narciso,
solicitando seja enviado ofIcio ao Exrno. Sr.
Presidente do Republica e Exmo. Sr. Minis-
tro do Agricultura, visando a padronizacSo, no
Pais, (10 5151(000 de pesageni tie gado bovino,
corn a reguiarnentacSo do Decreto-lei n.
4.899, (IC 30-10-48;

n.' 614, do Sr. 1)cputaclo Sylo Costa, so-
licitando seja enviada a direçSo do Banco do
Brasil S.A. comunicaç5o alertando-a para ma-
nobras do diretoria do ACESITA, pugnando
pela privatizacSo do scu capital, para favore-
ter a grupos eeonôrnicos alienigenas, em de-
triiuicnto (Ia Sli)ERBRAS;

do Sr . Deputado Wilson Tanure, solici
tando volo tie t-ongratulacocs corn a diretoria
da Caixa Econonica Federal, pela celebracão
do centenario (10 importante estabelccirneflt0
(IC credito -

Comunicaçâo

Do Sr. Deputado Cicero Dumont, jfor
mando it Casa o falecirnento do COnego Ju1
liSo Aiiojo Gab, ocorrido em Montes Claros

Oradoi-es

o GOVERNO ESTADUAL E A ACOMINAS

o SR. DE1UTAJ)0 i)ALTON CANABHAy
Sr. Presidente, Srs - Deputados, quero, em

primeiro lugar, assinalar a Oportun jdade do
i.equel-ifliento do nobre ljder do bancada do
MDB e a flossa afluêneia, eomo nSo poderja
deixar tie

Aproveitando a oportunidade Si. Presi-
dente. en quel-ja tiizer a esta Casa e a todo o
'ovo Inineiro (file, COrno medico quo soil,
cmpre adoteb aquele a diigio eheio de sabe-

doria, tftie nós fliedieos costurnamos adotar:
"Enquanto ha vida, ha esperança" . Como am-
da n5o foi apresenlado ao CONSIDER o novo
projeto do ACOMINAS, entendo que ainda hi
tempo para lutar, para abrmr os oihos do Sr.
Covernodor do Estad c do Sr. Presiciente
da AçOML\AS. \ao enlendo (llC, fluilia hoia
em que o Governo Federal iança urna meta
ambiciosa tie pular (Id 7 Iliilhöes (le tonela-
das/ano de aco para 46 rnilhñes em (leZ anos,
o Governo mineiro, tirnido, n5o seja capimz tie
acompe nhar es te airojo C esta audécia (10 Go-
verno Federal, (hOd esté sensj-vel para o proble-
ma do futuro . Minas api-esenta ainda nun pro-
jeto para a A COMINA5 respeitével, sent a
mnenor dñvid a, imias tjue n -to a tinge os objetivos
(lessa ambiciosa meta federal -

Como se pode entender qiie este Estado
- (JUC participa hoje coin 43h (Ia produç5o
nacional de a co. quo (lesija e espera aquilo quo
foj prometi(Io nesta Casa pelo Ministro Sevei-o
Comes, on seja, 0 aumnenfo de sua participacso
e a fixaçSo definitiva, em son território, do
polo siderñrgico -ao hangar a sua maim-
enipresa, a sua sonhada siderurgja do Vale do
Paraopeha, o fa ç a em tei-rnos de nina siderur-
gia cue definitivarntnt t nao poth' acornpanhaj-
a meta corajosa (to Governo Federal? No mo-
Inento em que o Govei-no pretende aurnentar
a pi-oducOn (id aco de 7 lnilhOes para 46 mi-
116CS, COnic se efltence que a ACOMINA5
pOssa Coflti-jbuj- apenas co i n I IfljlhibI) e meio?
Vejam (jue flO() ha sentido On estO faitando
(orageni C disposjcijo at) Governo (10 Estado,
ou estO havencbo covardjm d 110)0 eerta faita deSeflslhj1jiade palo corn in probiernas do fu-
turo, on entiio o pl-oprio (boverno mineiro acha
que o Governo Federal lainbCni estO sonhan-do, ass j m COiflo Somos acusados de sonha-(lOres. 	

As
no que sent p re (tefendemos Uiiiagran ACOMINAS eles respondem ehaman-

(lO-flos de sonhadores, tie poetas quo n, ,-to cstSo
corn o pe no chiio e nSo tern sensibiljdad t-para a real j dode Coin cel-teza, no suhcons-
Clente, assiin elassificam o Goveino Federal,
mas nao falam, p 01'(Iue nao teTll coragern -UU son hado . (levemn pensai- el 	 poi-que dese-ha fazer 	 C) Japflo. 	 0 Japiio, em duas(Iecadas, atingj tj 130 mnilhOes de toneladas/ano

aço - Isso own pals tiuc e nina pequena
'a, Scm eoncljcOes tie expansao territorial

Para fazer urna Usina de grande p01-Ic, pois1150 tern rninél-jo - E o Brasil? E umpais tie
contjmientab E Minas Gerais? Estet

ado tern SCU peito composto (he minério' C ro e corae	 cao de ouro. 	 S-rO possIvel.Jlflas 050 VA participai- do meta presiden-

(-101, da lucia do Govei-no Federal, de sair de
7 para 46 milhSes de toneladas de ago por
, inn? Seth que vai ficar no sua timidcz, em
silCnc io?

Eu aci-ed jto (file o propr jo Governatlor
Aureijano Chaves está subestimando scu valor,
moo estatcira poiftica, sua esphêndicla colocaçSo
no contexto politico nacional. sua eapacidade
de i'eiVirlcicar, de liderai-. 	 E precjso arrojo
senic-ihante ao do Presidente Juscelino
kiihitsehek, C assin partir para uma usina
Inuito illIlior do que SC possa imaginar, a qual,
a11a11h5, serâ uma obra sensata, razoáveb e
realista - Eles esquecem que o Brasil caminha
muito niais depressa do que se pensa. E urn
pals jovemn, em quo mais da metade cia popu-
]aeao nSo chegou aos 18 anos ainda. E mn
pals que eresce aceberadamenie. NSo é pos-
sivel, portanto, quo se facam projetos tra-
dieionais, eom metas adequadas a realidade
(le hoje. Tudo que for feito no Brasil de-
verSser fcito para o amanhS; nSo pode ser
ft-ito pal-a hloje, nem para ontem. E preciso
poe o Governo rnineiro nSo desperdice a opom--
tunidade magnifica de aproveitar a grande
mob do Governo Federal C participe, dando a
sua cooperoc5o no pub fabuboso quo este quer
101-, (lb cresdirnentt do producSo de aco no

Brasil.

A propria eseolba do local indica que
Mnias cedeu, que not) souhe resistir Os pres-
sOes daquebes clue n5o quereni a ACOMINAS.
Nib i'esistiu its pressOes daqueles outros gru-
POS tfild trahalhamn contra a A COMINAS, e nos
saheinos niulto hen) poe des existem . Ao
(-ohocar a usint entre mOntanhas, nurn lugar
de pouca Sgua, o Governo está inviabilizan-
do a expansi jo cia AçOMINAS.

Por isso, cu peco a esbe homem digno, a
este lionieni de lien), a quem semnpre me acos-
tnrnej a admirar, cie é 0 Govei-nadoi- Aui-eliano
Chaves, quo faca uma ACOMINAS do postura desilo prOpi-ia personal jdade - a qual é grande,
gi-ancie corno nm,so Estado, grande como a
ainbicijo do mnineiro, grande como o futuro
title espera o Bi-asil, gm-antic como 550 as ne-
cessidades (IC act) (1,; industria nacional - quo
11 50 se tieixe infhienciar p01' uma assessoria,
a quab, Os vezes, pode estar eornproinetjda corn
outros interesses quo nSo os cia A0MINAS -
ACOMINAS que nasceu da ahna do povo mi-
neiro, do tiabjallio desta Casa, do trabalho da
nprcnsa, das aspiracOes do povo, quo nasceu

nas ruas, nos diretórjos acadCmicos das fa-
t-uldades, clue nasceu tie urn sonho que vein
dcsde 1924. 0 Govei-iio flao tern 0 ciircito de
loin mi-ia!- es-se anselo, de diminuir o que é
gi-on)Id, (fue tern profundo sentimento nacio-
no I e p rindipailnente mineil-o -

Anteontem, o inteligente Deputado Ge-
l-aid)) Renault, nun) debate coin Presjdente
di AssociaçSo Comei-cial, no CPI dos Cartéis,
fez nina deciaraca ti qe Cu gostaria de repe-
ii': estO provado quo a e Xportacibo de ml-flCi'it) C danosa nao so para Minas, mas para

lotto o Brasil. Etc representa hoje, 8% da
prodncao de dólai-es, no Pals. No entanto, o
tiuc deixa para Minas? Apenas Cr$ 1,36 para
(0)10 tonelada tie ininério exportaclo - \ejarn
V. Exam. o descalahi-o que é a exportacao dciiuin Ciio - Entretanto, vein a esta AssembiCia o
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Presidente da Cia. Vale do Rio I)oce ditar nor-
mas para nos. Corn que autoridade o homem
que preside uma companhia que dilapida o
Brasil vem aqui ditar normas para a alma,
para a pureza de sentimentos do povo mineirO,
quo quer unia grande usina impiantada em
nosso Estado?

Para cada cruzeiro quo a Redo Ferroviária
Federal recebe, it de transportar minério,
cia gasta Cr8 3,00. 0 Governo Federal, o que
vale dizer, o povo brasileiro, paga Cr8 2,00 por
(ruzeiro que a MBR paga para exportar mine-
rio. No entanto, urn humilde operário, quan-
(to vai construir urn pobre barrac5o para mo-
rar, tern de pagar correcSo monetária, juros,
etc., e não recebe nenhuina subvenc5o do Go-
verb, o mesmo governo que pode suhven-
cionar a MBR.

Estas distorcöes tern de acabar neste Pals,
poiS haverá sempre (leputados, nesta tribuna
e nas tribunas de todas as Asseinbiéias do Pals
C (10 Congresso Nacional, para charnar a aten-
çiio do Governo para este descalabro de uma
acSo anti-social que favorece interesses aheni-
genes em detrimento do interesse nacional.

Terminando, Sr. Presidente, renovo ao
Governador Aureliano Chaves, em quem acre-
dito tanto, o meu apelo pare otue rompa coin
esta sue assessoria e faca urna AçOMINAS tao
grande quanto a sue personalidade politica.

Matéria Aprovada

REQUERIMENTOS

N.9 544. do Sr. Deputado SCrgio Ferrara,
sOIi(itOmnilO it nos anais do edito-
rial do Estado de Minas do dia 10-07-75, sob
o tltuio Espoliacão:

fl. 9 563, do Sr. Deputado Euclides Cintra,
solicitando ao Sr. Governador do Estado e ao
Sr. Secretário da EducaçSo providencias no
sentido de possibilitar an Professor I, lecionan-
do nas quatro l.as series do 1. 1 grau, o enqua-
dramento como Professor H, desde que corn-
prove habilitacSo;

n.9 505, (10 Sr. Deputado Emilio Hadcj
dirigindo apelo ao Sr. Governador para o
qUa(Irameflto e aumento de vencirnentos
iritegrantes do quadro do pessoal que presta
scrvicos na 1. 4 onstancia;

566, do Sr. Deputado Haroido Lopez
que solicita ao Sr. Governador do Estado
pagamento, de acordo corn anteprojeto de
que reajusta os venciinentOs dos funcionãrj0
inciuldos no Quadro Permanente do Estado
independenterndnte do tCrmino da contage
dos pontos que serâ feita para enquadrád00
nos vori0S niveis de carreira.

PROJETOS

N. 71, do Sr. 1)eputado José Hon6rj0
em 2 .4 discussão, autorizando o Poder E
outivo a fazer reverter ao patrimafliO da Pre.
feitura de Joairna iinóvei havido pelo Estado
coil doaçao

n. 150, do Sr. Deputado Christovam Chia-
radia, em 3. 4 discuss5o, autorizando troea de
imóvcl dc propriedade do Estado;

n.9 165, do Sr. Deputado Artur Fagundes,
ens 39 discussSo, quo autoriza o Potter Exe-
('Utivo a fazer reverter Co Municipio de São
Francisco imóvel recebido cm doac5o;

n 170, do Sr. Deputado Vicente Guabi.
rObC, em 34 discussao, dando nova redacao
:10 art. iv , (IC Lei n. 9 6.605, de 1-7-75;

n. 9 241, do Sr. Deputado Christovarn Chia.
sadia. em 1. 4 (ilscussao que dá o noine de Paulo
Vieira Marques ao forum de Santos Dumont.

Matéria Prejudicada

REQUERIMENTO

Do Sr. Deputado Wilson Tanure, solici'
tando voto de congratulacOes corn a direcCo do
Caixa EconOmica Federal ucla celebracCo do
ceflteflolri( do iinportante estabelecirnento de
crCdito, proposicCo esta prejudicada em vir.
tude de requerimento de idêntico thor apresen'
tado pelo Sr. Deputado Euclides Cintra cm 31
(IC setembro de 1975.

1,11ES1D1NA 1)05 SIIS DLI[TAIOS J ()AO
FERRAZ E .JOA() PINTO BIBEIR()

Comparecimento

Joel) Ferraz 	 Fernando Junqueira -
Wilson Tenure - 	 Lucio (it' Souza Cruz
Said Arges 	 JOnia i\Iarise 	 Pedro Gustin

- Anlilcar Padovani 	 AfiOflio Dias 	 itijr
Fa'UfldCS - Carlos I °Y 	 Carlos Lernos
ChrislOVaili Chiaradia 	 CIcero Dumont - -
t:vro Macic! -- -- 1)ilton Cn1jrava - 	 Delfino
Jlibciro -- 1)oiningos Jainna Elmo Braz -
Eioiilio Cello -- Emilio Haddad - -- Euclides
cintra -- Euripedes Cron de - - FOhio Notini ---
F;]ibio  Vasconcellos ---- Fcrraz Caldas - -- Genésio
Bernardino --- Haroldo Lopes - Humberto (Ic
Almeida 	 Jesus Trindade -Joilo Marques
- Joao Nevarro 	 Joijo Pinto Riheiro -

Jorge Orlando Caronc - ----- -Jose Bonifacio Filho
- José Honório ---Jose Laviola - José San-

lana 	 Kenoil Kumaira --- Luiz Baccarini
\lendes Barros --- Millon Lime - - 'olliton Salics

- Narcélio Mendes - - Neif .Tabur - - Nilson
i;ontijo -- Nunes Coelho - - Pedro 'arcis
Rainiundo .&ibergaria ---- Ronaldo Canedo - - -
ScbastiSo Nascirnerilo 	 --- Sylo Costa ----- Te-
ICiomaco Pompei - -- Vicente Guabiiohoi

Expediente

()F!CIOS

Do Sr. en, Gei'allo Pereira ilot Silva , Di-
retor-Geral do DER: cut ao Re-
luerimento n. 9 72, do Sr.Dcputado Ronaldo
Canedo, esciarecendo clue o assunto ieiatovo a
Pavimentaçao asfOiticos (To acesso de Eugeno-
polls 0 BR-356 foj encamnjnhoulo Co setos- tie
planejamit0 di DER pal-a exame, quando cia
elaboraçao (10 programna de vies de acesso a
areas urijanas (10 atual Governo; cut

 ao Requerirn('nto n.' 73, do Si'. Depute-
do Ronaldo Canedo, esciarecendo ciue a im-
P!antacao da rodovja BR-356 (Mui-jaé-ErvOtia)
e de respons:lbjlidtcic do fiNER, que sera con-
Sultado Sobre it inclusSi (IC in sma no Plano
Rodovia0 Federal; em atendirnento ao Re-querjmt.00 n. 9 282, (to Sr. Deputado Euclides
Cintra, esdiarecendo (t ue o treeho São Lou-1enç0 	 Caxembu foi incluldo nos estudosdo Progrania dc Ohi' (It) atuai Goveino, sen-do parte cia (lil'etriz da R((dovia Federal 1311-383,dependendo assim, sue efetivacSo, de progm-a-mac50 a ser fixad 0i I)elo DNER;

Si . \\'el I riton Pitta SanShio, Coorde-
nooloi- lleaion1 (II) Instituto Nacionai de Pre-
v olencia Social, cin atenclirnento ao Oflcio n.a
435/75, cc,clarecendo que a construçSo do posto
dc assistCncia noedica, em Itajuba, foi inciulda
nit Proposta OrçamcntCria (IC Ohs-as aprova-
Ia pare o perIodo do 1975-1978, e que esforços
silolo ftjIo, na c labom'açao dos projetos para
(501 it eon sI rueao tenha mId0 no próxirno ano

Proposiçôes

P1103 ETO DE LEI Xv 250/75

1)i it en oininacao dc Escola Estadual
Bernardinoo \uioes (IC B ocha 0 escola es-
I:oliia I (IC 'Tronquciras, Municipio de
(oioati

A A'.'oiiihlCi:i J.cgisietiva (10 Estado de
5lina Gcr:ns (leereta

Art. 1, - - Flea denomninada Escola Esta-
dual Bernardino Nunes tie Roche a escola
esladual (IC lionuuciras, i\Iunicipio de Co-

((CcI.

Art. 2 - -- Re\-ogadas as disposiçoes em
ion lrãiic, csla lei t'nlra COO vigor na data de
',it:! puhlicacSo

Soda des ReuniOcs, 6 de outubro de 1975

Vicenli' Gisabiroba --- José Laviola -
Cluis!ovain Cliiai'adici - -- Fcibio Notini --- Fei-
11(011(10 Jiiiioucmro - Domiisqos Lanna -- José
/101001-mo - Jo,-to Navarro.

Jiistificacbo -- - - 0 Si-. Bernardino Nunes
a I-belie foi uii4Ura di' destecada etuacSo cm

Tronqueires. onde sempre mcreceu o epreco
ic l(ola it pelos i-elcvantes servi-
ços piestados it coniunidade

,Juiz (Ic Paz durante varios anos C ex-Pre-
fyi to de Coroaci, muito cteis de sj pare a lute
ciii io1 de meihores condiçoes de vida do po-
VO claquela term-a. E C esse mesmo povo que
ogora psetcndc homenageO-lo, dando o seu
noaie it escoia estadual de Tronqueiras

Jlel'flar(lifio) Nunes (lit faleceu na
Score do CipO, cm (lesestre 'aéreo ocorrido em
1953, quando viejava it seo-vico do munidlpio.

Chefe de numcrosa farniha, a quemn scm-
pre serviu coin dcnodada dedicecbo, foi exem-
plo de probidade it retidao de carOler.
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Fufl(IUU a bandit de rndsica local, ciii uhiliS
urna dcrnonstracSo de interesse pela gente da-
qucla localidade, e sempre pautou suas açOes
pela ohcdiência a lei e a ordern.

Por tudo isso, esperarnOS a aprovacaO do
presente projeto pela Casa.

Vicente (;t,abiroba

EMENDA N. I AO PROJETO N. 241/75

Acrescefltc-SC once convier

"Ad. Nenhurn servidor ndhl leo estil-
(mdl, civil oU rnilitai', ativo on InativO, poc era
perceber vencinientos jnfcriores an salitrin ml-
nirno regftnal. in(lepen(ICritC (Ia 3orflad a (IC

Ira haiho

Sala (las ( iniS0C5 ti (IC oiitubro IC 1975

Joi'je Orlando Cai'olIe - - 1"eria Calla
Ddlloii La!labr000 - -- Lint/in 11(1(1(1(01 - - Eltno
Bray.

Ins fifieaçdo - () objCtivo do , controle da
evolucao sal aria I na (Ia mais C qUC a p rocura

IC urn equ iljhrio par,' con creizacIlo de 11111a
noçao i(iCaI de hem coiflUTfl

A rClaçIlo entie os fatos CC000111iC( iS C

financeiros cons S fatos politicos gera a OCCC'-

si dade (1C adoçao (le limit 	 S(lUilill.

Saidrio UhIfllIOO, pot força ( la piopria CX-
p ressIlo, é it menor rcnluneiacao paga pela
preiiçao de servicos. Sc ocorrC esta impo-
S içao 'lega l ( 0 (fliplCiUd 0! cornnin, também
sobre 0 poder pdhlico. coilSo ernpi'Cga(iOr, cleve
ineidir td obrigacIlo.

Ell, Minis (eiais cx tern varias classes
I fl1VCIS dc servidores publicos percehendo veil-
CIIISCflIOS jnferiorcs an minimo estabelecido.
Por considerar injusta esta (liscrirninacao sala-
vial, C que apresenlarnos esta emenda, que. se
aprovada. propiciard a grande parte (IC ha-
mildes servidores estaduais a percepcIlo de
vencimentOS quc a própria lei liz serem o
minimo indispensavel a suit

Jorge Orlando Caroiie

REQ1JERIMENTOS

N.9 615, do Si'. Deputado Vicente Gua-
hroba, ciue solicita seja enviiodo apelo aos
Srs. GovernadOr do Estado. Diretor-Geral do
DNER e Diretor-Geral do PER, no sentido de
ser provindenciado o asfaltamento do trecho de
aceSSO entre jampruca, MunicipiO de Cam-
pandrio. e a BR-116;

n.9 616. do Si'. Deputado Gerardo Re-
nault, solicitando seja enviado oficio no Sr.
Governador do Estado e no Sr. Diretor-Geral
do DER pedindo-iheS consiclerar coin
it 	 no Piano de Obras do Departarnen-
to, Para o ano próximo, da ligacSo Carmo do

(1() Sr. I)cpu tado .Iorn Marques, pedindo
onstituiçao (IC i'ornissiio (1( , CIflCO d eputados,

J)iU'i( rePreS(11d1 a .\sseiublei a Legislativa no
II CongrcsSO de Vereadores dc Minas Gerai
a rcalizar-sC no Centro Nacional de Conven.
(((CS. CU! Poços tie Caidas, no peiiodo de 9 a
12 (IC outtibro (IC 1975.

ComunicacäO

1)o Sr l)epuliido Dalton Can abrava, in.
toiiniindo Il CdSlI 0 lilccimento do Sr. Anas
I icio Franco do Aniaral, pai (10 Sr. Prefeito
New I (In Amaral Franco, ens Betim.

Oradores

() PAPEL 1)0 LEG1SLATIVO

() SR. 1)EPI/TAD() DALTON CANABRAV.t
-- - Sr Presidente, Srs. 1)eputados, trouxe I
.onsileracao da Casa a transcrici(o do edito-
rial do fliano dc Minas, intitulado Legislaiwl
sen t  Para alertar V. Exa. e todo C
i,i'gislatsvo cia necessiciade premente que ciic
podeu tern (Ifl fiririiir-se C reafirmar-Se, tratai
(10 (11' aSUfl los que the sIlo peculiareS, que ibi
ciio especificOS . NIb Il possivel a Asselo'
hleia tornar-Se urn parlamento calado, 1.111
1((1h1'ihio5 (TUe itS VCZCS cvita dizer "sim" 0!
nIb". C deixar que o projetos seaIfl aprO°

dos em decorréncia (1C prazo. 	 Assiifl SC
urn parlamcnto ue 1180 faz jus no SCU
(IUC se oiisite. E longe ci	 ncanIbs esta intel
Ion e (IC nos eSii( aco moilacaO. NSa! A At
semhiIlia (IC Minus vai rcagir e ainda é tcIiT
(IC transfoi'iliai'-C no foro (Jos granclus debate
politicos e nacionais

Mereê de Pens, teifloS a presidir a Cac
esta figura do povo. inquiet ,  ativa e lr1th
te do Deputado Joibo Ferraz, que nIb SC
acornodar no Prcsidência da Casa, onus
transformI-la nurna Casa de grandeS debt
tes. Ela hIl de ser o grande centro de deba

iinas Gerais, e temos certeza de que ha-
de nesta Assembléia, por iniciativa cia Co-
JfliSSao ExccUti Va, urn grande forum lie de-
hates urn grande si!npOsio, porque iremos dis-
utir ' o inelhor modelo politico para o Pals.
eremos aqui it de pessoas da Es-

cola Superior (Ic Guerra, de responsIlveis pe-
las dirego es nacionais dos dois grandes par-
tidoS hrasiiC110s -- parlarnentares ernéritos que
SC tern deStLicado no trato do aSSUfltO - assim
orno profesSoreS, juristas, etc. 0 Si'. Deputa-

do JoIlo Ferraz ilevera marcar, ainda Para ci
1.orrente ann, este foro dc debates, e vai lotar
1.ste pleisal'i0, que contara corn a prcsenca de
interess05 naquele palpitante assunto na-
noun1.

So entendeiiios creseiniento, coin o nome
cic desenvol\'iIsS ent (L ise, medicla em ciue Ii-
zermOS corn quc 0 povo partieipe, coin que 0
homem brasileiro SC transforme ein cidaddo,
jcto é, ein homern no gozo de seus direitos po-
liticos. 0 debate é fundamental; it participa-

dispensavel. A presenca cia juventudecab C in 
nesta Casa nos va (1,i Ilnirno, forca. e nos
vai trazer uma confirnaaclo do legitirnidade
deste poder, que é legItimo, porque foi esco-
Ihido pelo poso nuni pleito Iivrc e seerclo.
Assim, o Legislativo nada tern a temer, pois
está 'a acobertii-lo a legitiniclade do voto po-
pular. Podernos esiar tranqililos (be que em
nossa retaguarda t'mos 0 povo que nos trolixd'
para cS N'iio ha ntotivos para ieceio, e e
icto ue deseja o prOprio Presidente dmi Re-
pIbblice. (1uando apela para a criatividade dos
politicos. 	 Terms quC ms encorajar no de-
bate politico, clue é a essCncia desta Casa.

Mais nina vez deixo aqui o rncu apelo ao
Presidente Jo5o Fcrraz, par clue providencie.
coin a exeeucibo do requerimento
aprovacio par unanirnidade nesla Casa, que é
o da criacIlo de urn sirnpósio sohre o modelo
politico para a Pals. E a apelo ctue todo o
povo mineiro Liz, por men internsédio, -,to Dc-
putado JoIlo Ferraz, con'ieientc de sua capaci-
dade, de sun coragern civica c de sua postura
rorno Presidente do Legislativo de 	 Minus
Gerais.

o SR. DEPUTA1)() JORGE ORLANDO CA-
BONE - (Profere discurso cjue, pod nIb ter
sido devolvido pelo omador, seth publicaclo em
('dicIo futura.)

Questão de Ordem

O SR. DEPUTADO DALTON CANABRAVA
- - Sr. Presidente quando en pedi a trans-
en.d0, flOs anais (la Casa, do artigo do Didrio
(IC Minus, foi para exphcar que nIbs, Deputa -
IS, sornos politicos e devernos debater em
'rmnos politicos. Se assirn n5o fosse, seria
leihor que enviassem a esta Casa agrOnomos,
ratratarem dc assuntos ligados ao café; ceo-

1 2mlStas, para tratarern de assuntos econo-
tmfllcos; tecnicos em Siderurgia, Para trata-
;Je assuntos siderOrgicos. Mas nos,(	 devemos tralar aqui, especificamen-

te, de polItica. Outros assuntos devern scm
tratados tambérn, porérn, de urna rnaueira po-
litica.

O SR. PRESII)ENTE (I)EPUTADO JOAO
FERRAZ) - N5o hI questlo de ordem a ser
resolvida.

Matéria Aprovada

REQUERIMENTOS

Do Sr. I)eputado Joibo Navarro, solici-
tando norneaçao de urna comissIlo de deputa-
cbs, scm Onus Para it a urn de partici-
par do II Congresso de Vereadores, em Poços
de Caldas, enire 9 e 12 do corrente mCs;

do Sr. Deputado Gerardo Renault, cnn
que scdieita voto de congratulacOcs corn a
tied( , Globo de Televislo e a Federacibo Uni-
v:rsitdria Mineira - FUME, pela promocIo e
realizaçao cia 3. 1 Olimpiada Universitária
Global;

n. 526, do Sr. Deputado Séi-gio Olavo
Costa, diriindo apelo ao Sr. Governador do
Estado C 00 Sr. Cornandante-Geral da Poll-
ciL( Militar no senticlo de designarem dez du-
plas de Patruiheiros Cavalarianos Para poli-
ciarnento de vibrios bairros de Juiz de Fora;

n.9 549. do Deputado Diilton Canabrava, so-
licitando ao Sr. Diretor-Geral do DNER estu-
do visando I reclassificacSo profissional da
I'olieia RodoviSria Federal;

n.° 564, do Sr. Deputado Ferraz Caldas,
qIle solicita ao Sr. Governador a nomeaclo
(IC mci (1C 1 ':ido de carreira Para o Municipio
de Aiuruoca;

568, do Sr. Deputado Sérgio Olavo
Costa, dirigindo apelo aos Srs. Governador
do Estado c SeeretIrio cia Seguranca, no sen-
t, do de tornarem providCncias Para sanar as
deficiCncias dos serviços de tIxi nesta Capital;

n. 9 572, do Sr. Deputado DCnio Moreima,
solicitando nos Srs. Governador do Estado e
Secmetlrio cia EducacIo reparos e arnpliacao
lie prCdios escolares que menciona, no Muni-
ciplo dc Caratinga;

n.9 573, do mesmo parlamentar, que so-
hello an Sr. Governador do Estado deter-
ainar a inelusiio, no prIbximo programa, da
construcIo de uma escola estadual na sede do
Municipio de Caratinga;

n.0 575, do Sr. Deputado SCrgio Olavo
Costa, solicitando aos Srs. Governador do Es-
tado e Secretdrio de Obras POblicas a constru-
çSo de urna ponte sobre o rio GrIo-Mogol, ii-
gando os ulunicIpios de Juiz de Fora e Pedro
Teixeira;

n.° 577, do Sr. Deputado Euclides Cintra,
pedindo aos Srs.. Governador do Estado, Se-
crctiiorio cia Seguranca PIbblica e Secretlrio de
Obras Pdblicas providCncias visando Il cons-
truciio de urn prIbprio Para a delegacia de
São Lourenco;

Cajuru a 1)jvjn6poliS e da ligacan Carnio l
Cajuru, por SIlo José (Jos Salgados, it Rodovja
MG-7;

ii. 617, do Sr. T)eputa(Io DIliton Can,
brava, solicitafldo Sept transci'itO floS anais
da Casa o editorial publicado no Didi'io ci
i)nilvs lie 3 de outuln'o (Ic 1975, corn o tltUlQ
Leçjislalii'o sell' Polilica

do Si 1)eputado Gerardo Renault, que
ditila Voto (IC con i aIu1aç6es lOin a Rede

(Iloho (IC TelevisIlo e coin a Fcdcraclio lJ11j.
versitaria Mineira de Esportes - FUME, pela
pro! )0 e realizacao da 3( Olimplailla Unj.
v ersital'ia Global;

(to Sr. Deputado JoIlo Navarro, so1jj.
Lindo SCJa eonstituidii coIniSsao (TC scte dl.
putados. SellS 6i1US Para a Casa, it fins de par.
icipar (10 II Cdngrcsso de Vercadores de Minas

(lCr1is, a real izar-se em Poços dc Caldas entre
e 12 iC ((UtUhrc de 1975;
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fl. 0 580, do Sr . 1)ejutalo OaO Pinto 1i- 	
l)ROJETOS

JOlS

(

	

beir() (IUC (lirige apelo ao Sr.  Prelcito Muni 	 -o Pinto

.	 .	
1k) do SI. fleputu(IO Joa

I ipal de Bell) 1101 iioflt( 1)0 	 flt1(t() k deter- 	 1)1 ii I) ( 1)1 2 (l1SLU 40 (tSj)()flhlO sobre
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Proposicoes

PROJETO DE RES0LUcx0

(encaminhado pela Mensagem Governamental
rn0 94)

Aprova termo de cooperacSo técniCa
celebrado entre o Governo do Estado (Ic
Minas Gerais e a Faculdade Federal dc
Odontologia de Diamantina.
A Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais aprova:
Art. 1. - Fica aprovado o termo de co-

operação téenica, celebrado a 4 de junho de
1975, entre o Governo do Estado de Minas
Gerais, através da Secretaria de Estado da
Sacle, e a Faculdade Federal de Odontologia
de Diamantina, objetivando a elaboraciio de
urn programa de assistência odontoiógica a
ser prestada a populacSo urbana e rural do
Yale do Jequitinhonha.

Parigrafo ñnico - 0 termo de cooperac5O
técnica de guc trata o artigo passa a fazer parte
integrante desta resolucSo.

Art. 2.° - Esta resolucão entra em vigor
na data de sua publicacãO, revogadas as dis-
posicöeS em contráriO.

Dado no Palâcio do Liberdade, aos

(Nota da Divisão de Redação c PublicacSo
-- 0 termo de cooperaco técuica foi publica-
(-to na integra no Didrio do LeqislativO, na ata
clesta reunião.)

PROJETO DE REsoLucAo

(enee:ninhado pela Mensagem Govcrnamental
n.0 96)

Aprova convênio celebrado entre o
Ministério da Sadde e o Estado de Minas
Gerais, através da Secretaria de Estado
do Sadde.
A Ass'rn1jl6ia Legislativa do Estado de

Minas Gerais aprova:
Art. 1. - Fica aprovado o corivênio fir.

iriado em data de 18 de abril de 1975 entre
0 Ministerlo do Saude e 0 Estado de Minas
Gerais, através cia Secretaria de Estado da
Sadde, visando a execuçao do projeto-piloto
previsto no contrato de empréstirno celebrado
cm 20 de agosto de 1973, entre a RepiThlica
F'cderativa do Brasil e o Governo dos Estados
ITnidos do America, por interrnCdio do AgCncia
para o Desenvolvirnento InternaciOflal - AID.

Par5grafo ñnico 	 0 convCnio de quc trata
o artigo paSsa a fazer porte integrante (lesta
resolucao.

Art. 3Q -- Esta rcsolucSo entra era vigor
no data dc sua publicacCo, revogadas as dir-
posicoes em contrdrio.

Dado no Palácio da Liherdade. aos

(Nota do Divisão de Redacio e PublicaçIo
- 0 convCnio referido no projeto foi publi-
cado no integra no Didrio do Legislativo, na
ato (leSta reuniiio . )

PROJETO DE RESOLUcAO

PROJETO DR RES0LUA0

(enCam1h0d0 pela Mensagem Governamental
n.° 98)

Api-ova corivCnio celebrado entre o
Goveino do Estado de Minas Gerais e a
AssociacOO dos Amigos do Hospital MOno
Pena.
A AssernblCia Legislativa do Estado de

Minas Gerais apl'ova:

Art. 1 . 0 - Fica aprovado 0 termo de con-
vênio celebrado, em 11 de junho de 1975, en-
ire o Governo do Estado de Minas Gerais, atro-
yes do Secretaria de Estado da Sadde, e a As-
sociacao dos Amigos (10) Hospital Mario Pena,
visando 0 irnplantaç5o do Prograina dc Con-
trole do Cancer, em consonOncia coin di-
retrizes da Politica Nacional de SaiSde e corn
o Piano cia Campanlia Nacional de Coinhate
:10 Cancer.

ParOgrafo iTmnico C) tcrmno de convCnio
de qUe trata 0 ortigo passa a fozer pane in-
tcgrante (leSto rtso1imçio.

Art. 2. --- Eto resoluçOo entrariTo ciii vigor
na data dc sua publicaçiio. revogadas as (us-
posicOCS em C(mfltraIio

Dado no PJlaci() (10 Liberdad€'. OOS

(Nota do l)ivis5o de Bcdoç5o e Publicoçao
0 convCmo de que tiata 0 projcto foi publi-

cado na integra no J)irio do Leqislativo, no
ata desta reunlijo . )

PROJETO BE LEI N. Q 252/75

I)eclara de utilidade pOblica o Clube
dos Macacos, coin no Cidade de
Guaxupé -

A AssernblCia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1 - Flea declarado de utilidade
pdblico o Clube dos Macacos, coin sede no
Ci(lade (IC (ivaxupC

Art. 2/ - - Esta lei entrarO ein vigor no
Ia Ia dC scia publieac5o

Ant 3o 	 Hevogamn-se as chsposiçOes cut
contranio

Solo (las ReuniOcs, 7 dc outubro de 1975.

,JoOo Marques --- José Santana - - Antdnio
J)ias	 i'(ibio luscoiicellos - Ronaldo Canedo,

.Justz/uaeOo - 0 Clube dos Macacos, corn
scdc no Cidadle de GuoxupC, vein realizando,
ii mdc 1970, cx sound mOno trabaiho dc assis-
tOncia social, pnomnovenclo 0 respeito miTituo
ent " O (s scus aSSOdia(105, estiinulando a coope-
rocao de todlos paio obras de aSsiStênC j a social,
SoCOi1en(id) moral e niatem-jalmuente Os neces-
sotados, (leSefivolvendo a prOtica c o estudo
dos pnincipios de cidadania e progresso ci-
'-ico E, pois, toiefa die elevado sentido social,
que vein sendo icalizacia pun pessoas de corn-
pmavocla idoneidade, cumnpoinclo, dignarnente,
OS suas iinaiidados ostatutanias

.Jodo Marques

PROJETO DE RESOLTJcAO

(encaminhado pela Mensagem Governarnental
fl.0 95)

Aprova convCnio celebrado entre o
Ministério da Sadde e o Governo do Es-
tado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais aprova:

Art. 1.0 Fica aprovado o coflvCflio cc-
lebrado, em data de 11 de agosto de 1975, en-
tre o Ministério do Sailde e o Governo do Es-
tado de Minas Gerais, para desenvolvimeflto
do Progroma Nacional de Controle do Cancer
no Estado.

Parâgrafo ñnico - 0 corivênio de que
trata o artigo paSSa a fazer parte integrailte
desta resolucão.

Art. 2. - Esta resolucilo entra em vigor
na data de sua publicaciio, revogadas as dis-
poSicöeS em contrâriO.

Dado no Palâcio do Liberdade, aos

(Nota da Divistlo de Rcdac5o e Publica-
çlo - 0 conVêfliO referido no projcto foi pu-
bhcado no Integra no Didrio do LegislutivO, na

ala (-testa reuniiio.)
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(ncominhado pela Mensagem Governamental
n.0 97)

Ratifica termo de convCnio celebrado
entre a Secretaria de Estado da Saüde
a Prefeilura Municipal de DjvinópoliS
através da Fundação Municipal de Saüde
e Assistência, daqucla comuna.
A Assernbléia Legislativa do Estado th

Minas Gerais aproVa
Art. 1. - Fica ratificado o termo de cOn

vênio celebrado, em 5 de junho de 1975, en
tre a Secretaria de Estado do Sadde a a Pr
feitura Municipal de DivinOpolis, através di
Fundac5o Municipal de Sadde e AssistênCla
daquela cornuna.

ParOgrafo Onico - 0 termo de convêlflh
de que trata o artigo passa a fazer parte ill,
tegrante clesta resoluc5o.

Art. 2. - Esta resoluc5o entra em vigOr
no data de sua publicacSo, revogadas OS d's
posicoes ein contrdrio.

Dado no Palâcio do Liberdade, aoS

(Noto do DivisSo de Redacão e Public*'
ção - 0 termo de convOnio referido no prO1
to foi publicado na Integra no flidrio do L
f,iSl(Iti1O, no ata desta reuniiio . )

PROJETO BE LEI N. 251/75

(encanunliado pel:o dcnsagein (vlrnonlenta1
n.9 99)

Auioi-iza reversilo (Ic irnóvel 00 pa-
trirnonio do Municlpio de Monte Canmnelci

A Assernhiéia Legislativa (10 Estado dc
Minas Gerais decreta:

Art 1. - Fica o Poder Executivo autoni-
zado a reverter, scm Onus para o Estado, ao
patrimônio do Municipio de Monte Carmelo
o terreno que the foi doado, conforme escri-
tura lavrada no livro n. 9 60, is fls. 153 a 155v,
em 6 de abril de 1954 , (10 Cartório do 1.0

Ofiejo de Notas daquelo Comm-ca, e regis-
trada em 7 de abnjl de 1954, Os fis. 91 do
llVtO fl. 0 3-F, sob o n 6.579, do Cartório dc
Registro de 1iOy js local, corn a area de
1 4.040 m 2 . medifl(lo 130 in frente para a
Avenida OlegOrio Macid; 180 in para a Rua
Tres C 130 in para a Rua Marinho Dias.

Art. 2.0 - Esta lei entra em vigor no data
(le Sua PublicaçiTio, revogadas as disposicOesu-n Contrárjo -

flail0 no Pa1Ac1 	 do !.iberilaule. acs

PROJETO 1)E LET -N. 9 253/75

I)ispOe sobre autonizoçOo de estudos
para a constnuciio de autódrorno.

A AsscmnblCia Legislativa do Estado de
\l in as Gerais decrela

Art. 1; -- Fica o Podem- Executivo auto-
mizaolo a cniai- urna cornissOo constituIda de
uni mepiesentante do Governador do Estado,
(I no representan te do AssemblCia Legislativa,
11111 repiesentante do l'refeito Municipal de
Belo l-lonizonte, urn representante do Secre-
I aria da Segurança POblica, urn representante
(Ia COmara Municipal e urn representante do
Federaçao Mimmeina de Autornobilisrno, para,
scum Onus palo o Estado, proceder a estudos
prcliniinares visando 0 construqOo de urn au-
tódromo

Art. 2. -- Para atender ao objetivo do
:ortigo anterior, poderO o Estado firmar con-
vCnios corn a Pnefeituro de Edo Horizonte e
a Fodraç5o \lineira dc Autornohilismo -

Art. 3. - - A corniss5o. constituida como
dctenmnina o art. 1.", no prazo de 120 dias
apos a promulgacijo desta lei, encaminharO
0 (,nverno (In Estacin, an Prefeitco (IC Edo Ho-

iw



d a viria resultar numa significativa (limi,
nuicao dos acidentes dc trbnsito ocorridos
inadrugadas e fins de sernana, envolvend0
VC1IS cill CXCCSSO do velocidade . Havendo local
iipinpiiado para saciar a nsia de VelOcidlade
ia juven tude, sent riScos pai'a vidas aihejas

certain elite haver,',ma or comedilnento no trjl
iirhaiio.

rizonte e a Federac5o Mincira dc Autoniobi-
lisino as suas conclusoeS, para a assinatUra
de COflVênjO.

Art 4•Q 	 Esta lei enfra (111 vigor IIa data
do sua publicacao.

Sala das Reufliocs 7 (Ic otuhrO (IC 1975

Jorge Orlando Carone - Ilaroldo Lopes
Sérgio Ferraro -- .Jodo Ncwarro --- Wilson

Tanure - Jodo Pinto Ribeiro -- Cicero flu-
mont -- 	 Giuthiroba -- Gomes Moreira

Pedro Narciso -- Merides Barros --- Pedro
Gustin --ArnIlcar Padovaili ---- Liii: Baccali-
iii -- Sérgio OIai'o Costa --- Milton Lima --
Jodo Marques ---- Ferra Caldas -- Said Arges
- --- Genésio Bernardino - Narcélio Mendes
Emilio Haddad -	 Telémaco Pompei -----Josd
Bon ifdeio Fitho - - Elmo Bra:.

Jnstificacão -	 Ha viriOs lino. a sOflIlO
do todos OS jovens do Minas Gerais é passaic
o seu autédroma Poriii, esse sonho jarnais
so tornflil rcaldado. Ja tivemos grandes re-
velacScs em nosso loi-O automobilIsticO, coma
Toninho do Mato c Marcelo Campos este i'il-
limo am verdadciio cxernplci de amor ao cs-
porte, tendo pordido a vida por falta do urn
local apropriado 0VO 1 pr1l lea do automo-
bilismo.

Poe esso motivo, csic pa rlainentar, quo du-
ranic vjii'ioS afloS militou no autoniol)ilisillO
Inineiro, vendo a carência quo tciTios (10 urn
autódromo para a nossa juvefl hide. vem rcspei-
tosetnente sugerir a prosento idcia.

Divcrsos sIlo Os Estados do nosso Pals quc
j possolein autódromo Entro des estIlo:
SIlo Paulo, Rio de Janeiro, Paranit, Rio Grande
do Sul, Goiâs, Pernambuco o Distrito Federal.
sonclo quo alguns (Idea tin orçanicnlos bein
mais modostos que o (ic nosso Eslado

A compensacIlo financeira é digna do nota.
porque o advonto dos competicbos automo-
hilisticas traz atrclado a si o turismo. Basta
notar que 0 autódromo (10 Interlagos, em coin-
petiçoes regioflais realizadas cm fins (Ic se
Marta, fatura a expressiva uuantia do 2,5 fl)i-

lhöes do eruzoiros em competicbcs flaciOfl{uiS,
3.5 nulboes em iiiédia. A dltima prova do
Campeoflato Mundial die Pilotos, realizada na-
quele autodiomo, proporcionou urna renda do
8 rnilhIles e 200 mil cruzciroS. Nos demais Es-
tados, 0 panorama financeiro é o mesmo, guar-
dadas as propOrcoes e rcssalvando-se a nIb-
-roalizacao de provas mundiais

Quo dizer onllo de Minus Gerais, que
passa dentro em breve a sor o 2.' parque au-
tornobilistico do Brasil. corn a vinda dla FIAT
(Ia mesma ItIlhia que Ii a pátria dos moihores
carros die coinpeticao do niundo? Minas de-
Vera est or preparada paia bonnie o prestigiar
essa prcSeTit'a.

Allan (10 fartarnentc (lernonStrado atrati-
vo ecOf101fliCO e tUi'iStirO. arced Ito UC a me(" -

EMENDA N. 9 2 AO PROJETO DE LEI N.
-	 244/75

Pa a seguinte redacIo ao art. 18:

"Art. 18 --- A gratificaqbo porcehida poe

'	
at0is do quatro anos, 	 e a data dosta lei, na

forma prevista no art. 38, 5•0, da Lei n.
3.214, do 16 dc outubro IIO 1964, constituirui
.tagem pessOal do funcionulrio quo retornar

Ou tenha retornado a repartiçIlo die origem on
(lispen5d0 do funcIlo, som sor a pedido."

Sala dos Reunides, 7 do outubro do 1975

ChristO vaiii Chiaradia -- Gyro Macid --
Cicero Dumont 	 Jodo Navarro.

JustificucaO - - presonte oinenda torn a
çinalidade do dar redacIlo clara e distinta ao
art. 18 do Projeto n.° 244/75.

A jntencilo (10 Govorno I contemp]ar coin
antagem pessoal todos os funcionuirios quo,

por mais do civatro illios, porcoberani a gra-
tificaclo die funcao provista no Lei n. 5 3.214.
poiS esta passa a integrar a orcamen to do ('ada
UM.

Corn a redacIlo ova proposta, ostamos un-
pedindo quo mais tarde aparoçani os herme-
neutas juridicos profligando ontro si corn in-
terpretacOos contraditórias. havendo a possibi-
lidade do sair vitoriosa a letra, corn prejuizo
do espIrito.

Assini, intorpretando-so Il letra o art. 18,
como estd no proieto, serlarnos obrigados a
entender quo apefias deterrninaelos funcionui -
rios seriam benoficiados. A lei n5o atingiria
muitos outros quo haviarn dosernpenhado as
mesrnas funcIles. pei-eobido a mesma gratifi-
cacao por tempo ate superior, mas que, no
data da publicaqbo d:i lei, so tivosseni afasta-
do por algum inotivo inarreduivel.

E, pois, de justica qUe Sd' aprovc a C511
te emenela, c solicitamos do nossos pares es-
pecial atenção ao tooi (10 flossa proposicao.

Chris (ovum Chioradia

REQL'EII IMENTOS

N.' 618, de autoria (10 Sr. Deputado AntO-
fllo Dias, quo solicita do Dr. Nilson Holanela,
Pre sidente do Banco (10 Nordoste do Brasil
S.A., em Fortaleza, ui-gência no estaholeci-
Iflento de normas imodiatas para a aphicaçIlo
de toda a linha de financiarnentos daquelo os-
tabelecimento (10 cruidito em toda a Area re-
centemente incluida no SUDENE;

IL' 619, em quo of Sr. Deputado Gerardo
Renault solicita (10 Sr. Gorernador (10 Estado

do Sr. Diretou (11 DNER providências no-
e.ssarias a pavimenta çIlo asfbltioa da higaqbo
IHioPoiisBfl..2q2/pjngui;

do mesmo parlarnentar. solicitando o (IC-
arqui\.00 (10 Projeto n. 081/68. do sua
JtorIa, quo (11 S])IlC 501)1)' 1 colicossIlo (10 es-UIo5 credij j ea o, a nipinsa. 110110 e fIle-

visbo, no Estado, a través dos estabelecimentos
(he crellito do que o Executivo detenha o con-
trolo acionarlo

ainla do iflOSlilo signalario, em quo pede
(I (lesarqnivarnento do Projoto n.' 1.198/74,
(10 sua atitoria, quo (leclara do Utilidiado ptihlica
if Centro Espirita Augusto Silva, da Cidade de
Laveas

ho Sr. Doputado Sylo Costa, pedindo a
consignacao em ala do urn voto de congratula -
odes corn a Clube Ybutico Três Marias polo
Concurso Infantil (IC Pesca, roalizado em 27
p 28/9: podindo, tamhérn, que oste voto (le
congrafulaçoes soja cxtensivo 00 jornalista Ono-
fee Miranda, do Lstado de Minus 1)010 muito
(hUe tern feito 0111 prof dos sadios principios
ha preservaçao (10 nati.iroza

(10 Si. I )eputado Sérgio Ferrara, através
Ii)) (11101 solicit;i Sd'jam cnviadas OS congratula-
cues do Casa ao Colégio Isabela Hendrix, que
eshul corneunoran([o 71 anos do oxistência de-
li l(( (1) ii ((111(001)0 e cultura

Comunicacoes

Do Sr. Deputadu Wilson Tanuro (2), dan-
(10 ciellcia ii Casa (10 falecinento dli) Sr. Josias

e Sousa Campos. (acorn do nost;i Capital, e
(ho Sr. Jose I lenriquos, ocorrido em Seto
La..oas

Pareceres

liiceberalu) h)(1O(ol' favorbvel

da Coinissbo (he ConstituiçIlo e Justica,
Os PFOj('tOS de Lei n. 1's 175, 195 e 237, (rn 2.'
hiscussao, e a Beeiuorimento n. 1 532.

Oradores

\ poLFIc()

U SE. I)EPTJTADO FERRAZ CALDAS
Sr. Pi-esidonto, Srs. Deputados. Diz deere-
to presidencial fixando regulamenlo para con-
trole da poluicIlo, em seu art. 4.°: "Os Esta-
(los c Municipios. no limite dos respectivas
CC 111 petên cias, podorao estabelecer condicIes
para 0 funcionamonto das empresas, inclusive
(luant ( 1) prevençao on correcbo (Ia poluiçIlo
industrial e 1) containinaçao do meio ambien-
te, respeitados os critérios, normas e padrdes
fixado pc]o Governo Fodoral. " Acrescenla
cia sea art. 7.1: "Em dasos de grave e irni-
nente risc)) par;) vielas humanas 0 para Fe-
)til'SOS ((OflOilllcos. Os govornadoros dos Es-
ho los. 10 Distrjfc Federal o dos Territórios
pea hcrbo adolar inedieias die ornergencia visan-
(ho a rodi.izi r as afjv idados poluidoras das in-
(lustrias,..." Vê-se entbo, olararnente, que
xis! 0 urna lalefa a see cumpi-ida pelo Governo

lsl;aiti:il : t'xlsfelIu incdidas quo podem sec

JO1(Je 011(111(10 Carone

PROJETO DE LEI N. 251

Dec.] ara do utilidade publica a Cell.
Leo Social do Bairro Siio Francisco de
Assis, corn sedc em Bela Horizonte.

A Asscrnbléia Legislativa do Estado tie

\l ms Corals d ccret a

Art. 1. - - Fica sleclarado do utilidade
})lI III iea 0 Centro Social (10 Bairro Sbo Fran.
elS(ll he ASSIS. sediado na Rua Santa Inês, 191,
liaiiro Suo Francisco, nesta Capital.

All 2. 	 - EsLi lei entra cut 	 na data
de 51.10 l)Ui)li(açao

Art 	 3. - -- Revogam-se as disposicöes
(10 COfl trarlo.

Sil	 las Reunides. 7 do outubro do 1975

.',jIr Costa	 - José Bonifdeio Filho -
7riiulade - - -- Jodo Marques - - Humberto

1/) -tlIIleida -i ceiiie Guabiroba -- Fernwi.
do Jan qileira.

,!uslificoLdo -- () Centro Social (10 Bairn
SIlo Fran cisco vein promovondo beneficios.
l:iis C()fllo assistencia social, medico e denti
10) . icalii.oi.i CUVSOS hiblicos, do desenvolvi
1001110 piofissioiia] pitra ,joveflS C ailultos, sobre
educaçao a] inicntar. e curso para forrnacIo di
IlOiVOS

Allan do desenvolvimonto humano die sells
nioradores, prostou honoficios oomo melhOnil
he (alçainonto, i]ufluinac1.)o, ilgua e esgoto.
trihittiji ineronda a estudantos nocessitados flO(

grupoa lid) hairro. 001110 a Grupo Escolar Pro,
lessor Afons() :\CV(S e o Grupo Escolar Jusc
lino  lh its(] ok

Au &xada ac projeto es t .,, to( , ,a (locumen
taca)) necesSaria, C, (10 acifla oxposlo, vefi
a- c a jtustica da dcclaraçIlo do Centro SOc1

ho Bairro SIlo Francisco (10 Assis como dt
ulilidade public,, par;i (I podiiioS a 2P1

V)(l)( do projeto

cjln
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tomacias por este Governo em relaçSo an grave
robleina que vimOs combatendo nesta Casa.

Entretanto, quanto mais nos enfronharnOs no
assunto, cluanto mais inforinaçöes nos propi-
ciarn Os depoentes na conlissão parlamefltar
(IC inqueritO, ii1dS podeiflOS ver a jflcipiCfleia
(Ins medidas tornadas ate agora em face ao
avolumar-se cia tragédia, que já saiu do âmbito
das ficcSes cientificas, do Sinbito cia anleaca
a se efetivar. Flé al guns ciias, ouvIamos do
Secretiirio do Grupo Executivo de Tecnolo-
gia, cia Fundac5o JoSo Pinheiro, quo csta sell-

do estudado urn convenlo corn it Secretaria Es-
pecial do Meio Ambiente Para a colaboracao no
processo dc rnediçao dc particulaS do atfliOS-
fera. Deveinos lembrar aqui que esta flie-
dicao !-,'1 é rotina ciii outras capitais do Brash.
en Ire clas Silo Paulo.

Para nós, tuclo s5o estudos e pianos: pri-
meiro estudam con venios ; depois celebrar con-
vCnios, cuein sahe cont reccpçOes e ate coquc-
téis fazer cleics anipla propaganda, encivaflto
a poluicao Se avuluiiia, vidas sao ceifadas, to
povc) sofre, sofrc it 	 sofre it

"Quanclo se traPi dIOS intercsses dc gran-
des inddstrias, os estucios silo milpidos. Os con-
vCnios inais ainda, cona tal velocidacle que ruin
se atentain it pequenas inlperfc'icOes ciestes con-
vCnios como no caso dc alguns qud, corno vi-
mos, forain firnados coin a MBR

Q uando se tiala de fazcr sespeitam o direi-
to cia popularad) no am ciuc respira ; quanclo se
tmata dc fazer rspciiar o (limeito (las cmi-
ancas,villa e ii sacicle, silo nccessilrios
Ci C!LOSOS (Stuiles C fJ!itii)5. mars lUfliO-
mados quc crlteriosos. LCilll)IaillO-11OS (105 Vi-
bionIcs pa[avras dc IIOSSO ilustre par, Wander-
lei Macris, da Assembléia Legislativa de SSo
Paulo, quando afirmava, ens pronuncianlento
dc 21 do corrente : "Urna pcsqIlisa feita junto
a potO lie puei'ic'uitura do Semvico dc Alergia
Respiratória, cia FundacSo de AssistCncia ii in-
fiincia de Santo AndrC, rcvelou que, em abri,
57,9 50 dos atendirnentos de ernergêflcia cram
de doenças mcspiratarias, 52.9% (las criaflcaS
iilcncliclas apresentavam infecçSes das vias res-
pimatorias.

A poluiciio ambiental ciii SSo Paulo, Si.
Presiclente, Srs. Deputados, tern sido rnotivo de
grancic alarcie c de nuita rnovmicfltacaO por
porte dos pocicres pdblicos. Corn o grande dc-
scnvolviniento industrial nit Silo Pau-
lo, era de so prevem urn desastre corno este quo
vent acontcedndlo runs ditirnos dms. Nunca se
perisoU em defender a popuiaciio dos males quc
a fuligeni cbs fébricas c os gases dos escapa-
mentos de automóveiS causam ao ser hurnano.
o que Sc tomb neccssaiio e imecliato é it

 elaboracão dc uma legislacão violenta pa-
ia o controle (la poluicSo, uina lei severa Para
ser cufllpridla e nod) ser esciuccida."

Teré o Govemno do Estado dc Minas Ge-
rais algurn dado a respcito do incidCncia de
(loenças respiratórias rio Grande BH? Ou semé
ciue nosSas preocUpacöeS ate o momento se
mestringeIn a convênios para urna futura me-
(licao dc particulas em suspensio na atmosfc-
ma? Estarilo sendo levados em conta os dados
medicos que nos possam dam uma dimensSo do
problerna ciii suns cOflSeqnCflCiaS flfllii a villa

biurnana, ou sera quo, alCni cia ausência de es.
tacöcs inedidoras, nSo podemos tambCni contar
coal esiatisticas mCdicas que didilUnciern
males cia contarninacao do mew ambiente?

1 1 or outro ladbo, sm-ia o momento do per.
guntarrnos ainda: tereinos quo chegar a
ciiçoes desesperadoras Ijama quo nossas anton,
(lades passem dos pianos a medidas efetiv5
Qciando se questiona o problema, geralme:
to 1105 fazuni vol . sua complexidade, Suas re.
laç(es cons a inciustmializac5o, as indflieras fog.
05 ( I t, poluicao, could se a amplitude cia
qusI lb e os aspectos clue cia envolve jib los.
,iu nina resposta satisfatória, rcsposta quo te.
ha 111015 OU flieflOS ('OflId) imacluçao urn "impos.

sivel fazer algo" . Mars ainda, tense-se quo a
pnbuicod) possa set- tmatada clentro de urn cli.
ala puranieiute ernocional 0 quc comprome_
term o 1)mogmeSSo

\pnnlo aqui a outma lace cia rnccialha : o
Imatainento cia pollicilc niini clirna frio e tee.
mci sta que comprometerin o hornem . Apon.
to aqur outra alternativa : 	 por sua extensão
i:iesuiia. pot, suit 	 a qucstao requer
i1ic(1i(ba 	 eoncr las. iiicdiitis, c nan indlefinj.
(lOS estL Ins

Sc ss safliOS pontifices c sacerclotes das
ine(lidas e exatidocs ainda nan tern eondicöes
he consagiar ens nuImemos 0 quo é poluicão,

runs outmos. n5o iniciados nCS5CS niistCrios, pe.
In siiiipies 1)011) seflso poclernos percebC-la; has-
Ii ii ohms e Ver. Basta ter corpo c sentir.

No en ianto. enquafltd) aguamdamos as mcdi.
cues, it pela senhora tecnologia,
(taqulbd) quc sentinios no pole, nacla C feito de
etch ivo . E cono clemora esse ritual, Srs. De-
pntadis

Quondo Vei'dImiOS I1OSSOS fribricas corn equi-
paunentos auit poluentes? Quando verernos as
huliars (he inilustrias estrangeiras instaladas ciii
imossa Minas Gerais assumireni us uncsrnos cui-
(la(1OS ciue assumeun coin o meio ainhieistc em
sell pa% dc origern?

'do naci0n, a preodupacSo de preparar a

claSse polltiea Para suprir este viicuo quo é a
ithncia dos setores técnico e econôrnico.

Na vcmdade, so a classe politica é a que
a grando scnsibilicbade, e a quo tern uma

ospecial scnsibilidladbe pal'a captar, sentir e as-
j1ar as aspiracöes populares, entretanto é

aucla quo está inteiramente desfalcada de urn
lastrearnento cultural necessrimio a quo possa
hear no mestflO nivei dos outros sctores na-
ionaiS.

Por isso mesmo, quando o partido oficial,
partido do Govemno, seguido nesse passo pe-
partido cia oposiciio, procura instituir urn

OrãO quo POSSa clam a classe 0 apOio cultural
neceSSam'io, nós temos que nos rogozijar corn
o acOfltemmeltto [)essa forma, cllb-se mais uni
passO Para a realizacibo cia grande "distensSo"
referida polo Presidente Geisel. A distensSo
nao se faz unilatei'aimente, nSo so faz setorial-
niente, mas so faz integmairnente.

Assirn, Srs. Deputados, a criação desse ins-
tituto vai possibilitar constituir o rnecanismo
que trará para os quadros pamtidlbrios a juven-
tude brasileira

Se não deve o estuclantc transformar a sua
escola nurri centro de atividades partidérias, C
imprescindivel, entretanto, quo o jovem, so-
bretudO o estudante, venha participar da ati-
vidade politica do Pals, mas atravCs dos mc-
cafliSmOS compotontos. E esse organismo, polo
seu sentido cultural, polo sou sentido politico,
e 0 mecanismo quo ira atrai' a pau'ticipaçao
dos jovens brasiloiros. Näo concordo corn a
afirmacSo quo corre por ai, do quo o jovcrn, o
estudante, é contra a poiltica. Não. Eles são
jurnito intoressados no politica; acontece, p0-
rem, quo a politico quo o estudante deseja, ho-
je, é urn pouco cliferente do politica quo nos
conheciamos em épocas passadas. 0 estudante
quer a atividade politico-partidária, mas que
ela tenha urn contoddo novo, diferento, urn con-
teñdo social; que cia seja isso quo os partidos
de hoje querem realizar: uina politiea plena,
ainpia, polivalentc.

Esse acontocimento, Sr. Presidente, me pa-
nece urn marco docisivo no caminho da disten-
sao que o Presidonte Ernesto Goisel balizou
e vein tranqüiiamcnte. Estou errs
que, ao final do pmimciro ano do atividades
do Instituto criado pela ARENA e do institu-
to a ser criado polo MDB, o balanco vai scm al-
tamente positivo para o Brasil. N5o temos p01'
que ser pessimistas tornos que scm otimistas,
porque as porspectivas são animadoras; por-

que estijo sencbo criados são
aquele5 que nos levarão a Porto soguro. E cia-
ro que flSo são caminhos scm obstéculos, mas
Sao Caminhos certos. 0 quo nós hrasiieiros to-

OS do ter é eonfianca no futuro e pcmseve-
ranca

Fica, pois, Sr. Pu-esidentc. rcgis tmada nos-td's 	 a ii egila sic (juen) participa cia
d550 pollti1 peins horhzontcs Ud SC venu do-
u ndo tlb0 nn nl issssi:ni It'll te

MARGINALIZAçAO DO MAGISTERTO

O SR. DEPUTADO GENESIO BERNARDI-
NO --- Sr. Prosidento o Srs. Deputados. To-
do sisterna educacional, assim corno todo pro-
cesso social que the assogure ostahilidade e
fortalociunento institucional são roquisitos Os-
scnciais para 0 descnvolvimcnto e scguranca
do p:lls C cia sociedade.

An fazci'nmos csta foi'unulaciho inicial 50-
1)1-C it estmuturação hasica do ensino, e princi-
paimente do ensino pliblico, C quo desejamos
reafimnmau', perante csta Casa, alguns aspectos
reievantes sicis graves prohieunas quo, ha Ion-
gos anus, inaculaun o panorama cia educacibo
cull nosso Estacbo, coin eviclentes piejuIzos não
so para os meiribros do unagistCi'io, como tan)-
])ern, em termos do pohitica cdueacional, palo
as própi'ias inshituicOes plublicas -

Corn cfeito a omganização educacional do
Estado tein ciii vista transumutir, de forma or-
denada, pemnirinente e pmogreSsiva, Os demon-
tos cuiturais bésicos neccssãu'ios as novas ge-
,'acOcs, para que clas adoteun coumportamento
('OIl(liZdfltd coin as tradiç'Oes, as instituicCes
e as necessidaclos dos pianos giobais de desen-
voiviunento c seguranca.

Para que esses objctivos sejarn cxeqüiveis,
para diUd OS uuiciubros do nuagistCi-io possanu
descmpeniiar ccsnclignarncnte as suas relevan-
tcs atribuiçocs, C indispensilvel quo os pocbc-
ues pubiicos asscgrurcun est:tbilidade econôrnica
c luuieuuuiai aos cxecutou'cs dOS funcOes pdhli-
mis que, no caso do ensino o cia eclucacão,
Sc insci'evem, cm grandissimna pai'te, nos qua-
(imos dci inagisterio cst:sclual -

Ora, 0 clue vemos C 0 rnagistério estaduai,
cuJo descrnpcnho nunca C por clomnais louva-
do, i-econhecido c dignificado, hear injustifi-
c'aveirnente relegaclo a inn regime de dosigual-
dade do tratamento, nao so em sentido esta-
tutário, comb ate lllOSflSO quanto as mars ole-
mentarcs con diçOcs do subsistência e repme-
sentacão.

Dc halo, cssa rnarginalização do magisté-
rio nab é nov:s: a situacão é de instabilidade
crOnica transrnitida de govemno a govorno, e,
cull c'onseqüCndia, Os infeiizcs professores de

o 2. Q graus dos estabelecirnentos escolaros
do Estado permanecem os eternos incompx-e-
endidos em sua rnissão, quo, scm ddvida algu-
ma, é cia mais pmofunda significação Para o
prosente e o futuro dc nosso povo .AtC mosmo
o nosso passado histórico so tern sentido Cti-
co gi-acas aos ensinarnentos e intorprotacdes
siados pebos ruiestres nas cseoias.

Ens pleno regime do refouma adrninistra-
liva, a filosofia govornista so orientou Para a
dcstruição das instituiçöes dc cai'átor estatu-
tám'io, renegando uma longa tradicäo do garan-
this efetivas asseguradas aos servidores phi-
blicos. Paraioiarncnte, c pelos mesrnos critC-
mans, agmavam-se as condicOcs de precariedade
c baixa rernuneraçao dos contratos do magis-
tCmio, reforçando-se, assim, a idéia (10 quo o
Govcrno atual C contrário ao ben-estar cia
elasse dos sem'vidores pdbiicos o do unagistC-
u- jo, par:s desviã-lo, gradativamente, para as

uii T 51(SaS privadas

FUNI)AcAo MILTON CAMPUS

0 SR. I)EPUTADO CICERO DTJMONT -
Sr. Piesidente Si's. Dcputados. Desejo regis'
tram fins anais (lesta Casa a criaclbo L implan'
taclbo do FundaciIo Milton Campos, rcalizada,
reccntcunente, peba A1.ç Pc:; nctica Nacuo'
nal -- ARENA.

A iniciativa (10 p:itic area ista, cmiando
c'ssa instituicao dc estudu c pesdjuiia vcrn cvi-
(henciar que as agrdufliacocS polític'as (10 Pals
acahain dc ganham consciencia dc partido na'
dional.

Essa iniciativa piofleira (Ia ARENA tea
tauruhcrn receptividadle do Movimonto DernOCra'
tid'o Briisileird), (IUC jd aflun('iOU, atm-a yes lie seU
orgao cbiictivo, a cmiacio do uma fundaciO Si'

iuiiar. (I enoni macha Pedroso I loita
Como se vi', Sr. Presiclente, os dois pa

dos quo compodfli o sistenla politico brasSlel
canhan. an Lido do sna cnnseiCncia do par,
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Integrando sua ucio administrativa nos
critérios de rnel'ca(lO, em que prevalece o es-
pinto (IC reduçio (Jos custos, o procedinlentO
governarnental acarretou autornaticanlente C)

esmagarnento (10 classe do rnagisténiO, pres-
sionada, de urn Jado. pelas condicöes do cus-
to de vida sempre cresccnte. sornailo corn os
crescentes problemas (lolnesticos, C. de outro
lado, pelo trataniento de inferioiizacio (jUC
recebe (10 Estaclo

Neste sentido, rccehernos correspondencia
(le urn professor que exerce suas funçöes Cr11
estabelecirnento (IC ensinO do interior do Es-
tado. 0 signatario dessa corrcspofldeflcia des-
erev, corn sensatez e iuodciaço. as suas mi-
seráveis condicöes (IC desempenhlo devido ?i
indiferenca dos governantes

Sio palavras suits: " Urn dos problemas sé-
rios que enfrenta o professorado Illineiro é ()
fato de se verem contratados professorcs todos
Os anos, no inicio to peniodo escolar. contrato
que se repete anos a fio, scm qualquer garan-
tia para o servidor, coin graves prcjulZoS da-
queles que, apesal' de contratados, se eslor-
cam ao rnixirno cut do (Iesdnvolvimento
inte1ectud de nosso Eslado C de nossa Pãtria.
Eis alguns (Jos citados prejuizOs : a) instabilida-
de profissional (o professor contratado não so-
be se no ano seguinte continua lecionando na-
quela cscola) : to rcducao (IC salãrios e ne-
nhurna estahilidade (mesmo clue tenba vârios
anos (IC serviço ('0100 contratado) c) lalta de
apoio (aposcntadoi'ia) pelo Estado ou previ-
dência social (IPSEMG) em nosso caso de in-
velidez (apesar (he ten sofrido descontos em
seus vencinientos it favor da previdencia so-
cial, esta o deixa act desamparo

Devido a esses e outros prejuizos, urge
Sc toineITi providéncias it 	 dos pro-

fessores contratados . Alérn do providência
nesse sentido, é neccssãrio, coin urgência, dan
aos refenidos professores c> direito de aposen-
tadonia por invdidez, urna VCZ QUC the é men-
sa]jnente descontada unia i mportanci a para a
previdencia SOCUOI (IPSEMG)

Essas condicöes deficitãrias do regulamnefl-
tacão dos contratos (IC professores nada têmfl a
ver coin Estatuto do Magisténio, porque cste
se refere act quadro efetivo (to peSSOal (10 Es-
tado, neste setor. Na ocaslao em cl ue ioi vo-
tado, de fato houve efetivacão (IC servidores
contratados que ha mais (IC dois anos exerciam
suas atividades. N ão obstante isso, as condi-
çOes conlratUaiS em si perlflanecefll contra-
rias ao interesse dos professores e inconveni-
entes a estrutUra basica (10 magisténio c da
educacão no Estado

A vista disso, o que nos cumpre, act Cx-
por 0 problerna, é reclamar (00 Governo urn tra-
tamento mais digno para corn OS sacnificados
profissioflaiS contratados clue necessitam me-
ihor atenção dos podenes pdblicos.

Não podernos esquecer a circunSlancia con-
creta e inolesviavcl (IC que, ciii grafl(1C nlaioria
e corn evidentes cfeitos estahisticos, silo as mu-
flieres qoc compoern it maionia dos quadros
do maglstenio c Clue SC dedicam ao preparo
inicial (las novas geraçöes. Etas o fazern acurnu-
lando tarefas escolares corn as preocupacoes

(IC 5(115 propi'ios loses, flOS quais se refletern
olii'ctamente os prohlcrnas do custo (1C \'ida
:oti'aso dos pagainentos. desurnanizacao do vida'
extoiso:s de lodo tipo : nos alugueis, flOS pre.
(005. 1)05 inipostos, etc.. etc.

As pobrcs mesti'as (IUC nos prepanaram Pa-
tooitv ida vivem, it todO. hora, Os impactos da
vi la tuniultuosa de nossa sociedade . São ver.
Ol000lCi ('as vitinlas (IC urn sisteiila de vida no qua
o jo 1(111 0(1)1 ininuto de descanso

Cooiio iSSO. ells ficain rno'snlo impedidas de
levoolal. )01' 10(10 (0 tempo, nos seus próprios
II ions 	 ('101i 1110 C () 00101' (IUC ('II'S reelamam

que 1)00 podetil fooltar pal'a quc tenharn boa
tormacoon moi'al i' intehectual.

Dessa inaneil'a, o nlagistenio pdhlico esta.
(1[1a1 vive Soh) ('OflStaflte Opi'CSSOO (laS cireuns.
ooflclas do vita, no serviço pdblico e fora dele

005 ('lot aol es goon des on peqIieflao ' pois. Cm to-
Ins (105. a conchicao (he cxi tencia dos contra,
t:ooloos e das mais instilveis e precarias, conio
se mdc oOhs(i'ViOi' de SOlOS l'eiVilidieacoes.

sso's fatos OlelnO)1lslraill 00 neccssidaoilc ur-
0011 Fe ole (jUe se estaheiccaln inelhores normas
o le ('( on trataçao de professiores. para (I Csernpe-
(1110 de ajividades flOS estahelecifllefltoS (Ic en.
,;,no 01(0 Estado

A olefesa dos olireitos do pessoal de ma-
gisterio) constitui urn (los objetivos pnincipais
to ljoovnnentoo I)emoci'iltieo Brasileiro, partido

pOlIiO'(o inteil'anlCnte j(lefltifiCadO coin as as-
piraçoes joopulares e ciin' não pode tolerar as
0 iuitloSos conoliçöes ('111 clue são inantidos Os
pro ofessoies 1)Ub11('OS

() MI)B Iota pelo auniento (105 gastos pü-
1)10(05 ell, eoluc0içao e pelo foi'talccirnento da
escola p Foil ca gralui to. para garantir o direito
too povo bm'asileiro it cohiicaçao adequada

NCSSaS t'onolicoes, não podeillos admitir as
iii toolesaveis condi c oes em que é inantido o pro-
tcss0oraolo piibhieo mflineil'o, alcoves de mesqUi-
ilios clusolas contra hums que ti'aduzcrn total
IOOeaOospl'ezo il nobre ('lOSSC, para que se redu-
ialn OS gasftos pilbhicos e Sc enfraqueca a escola
poild ICO. liiiuitofldo, por I11COS inolii'etos, o di-
reito (to p050) bl'asileiro) a eolut'acaoo.

cLj Io dos mais helos. Vamos fazer inserir nes-
te 	 pI'onUIiCiafllCfltO (IC aphausos e con-

corn esta Ii ul-a (ho nosso ensino
staduah OS sells olados hiográficos e cur-

1.icUlLIICS.
Nascdu 110 cidade noaravilhosa, simples e

bonita do zona di Mata, Cataguases . Radicou-
-se ha Il1UitO5 anos nesta Capital e, aqUi, coils
lii zelo trahaiha no setor (to ensino, que foi
i nclusive, não íaz inuilo tempo, representan-
Fe (10 pi'OpriO Secretilnio ola Educacão CIII COfl-
grCsSOS CUl'OpeUS, tendo nit oportunidade re-
'cebido urna cooi'denaçao do Governo (IC Por-
tugal.

Na oportuni(lade 0101 (I UC liolllenagearnos
011111 mestra de Minas Gerais, querernos trans-
aitir, atraves dela C (010 suit pernlissao, esta
J1omeflagelfl it tools as professoras 11(0 Estaolo

a todos Os lrlt'sties (le Minos Gerais t' p01'
(jilt' rao dizei'? -- 	 oleste Pals

()utubi'o é Lllrl niês Sollipatico, c Unt i l época
(lii qUC c011ldliloralnOs 	 1)ia do Criança . Quc-
'cmos, p01' oportuno, brazer until 	 It cii-
inca, que ol it 	 C a certeza (10) futui'o
ii cIa ChiC vat, :oinonha, oli'igir o nosso Pais e
0(10 0 IllUndo

Outubro é tallObelIl 0 (tICS CIII (hOC st co-
ont'mora o l)ia do Professor. Por isso, esta As-
senlblCjo dos mineil'oS, pela viz oleste modesto
representante do povo, ahroçando 1). Erno Cio-
daro, desela-lhe toola sorte. éxito c felieidadc
cm sua viola, hello ('(1110 estenole esses solos it
todos os pl'ofessores de Minas, na ecrteza t'
isperaflça olo' gut' ol los Illais pl'oIIIiSSOI'Cs C 11105
ft'tizes lois ('l'ioo (Ie sir pora its iroestras

ESTUD() PA l'HOl°USt\ ()fl(AMENT AHIA
1ARA 1976

o Sf1. DEI'ITTADO \10ENTE (1UABIIIOIIA
Sr. Presidente, Srs. Depuhados. Mas, nobre

l)cpulaolo EnIlino Haddad, ainda flat) terioijna-
11105 (IC suhir a hi'ihuna t V. Exa . ii solicita
urn apartt' E claro (jlJC C sciipre 11111 pI'azer
lflUitoio grantle ouvir V. Exa . Portanbo, antes
de cornecar it nossa ('xposicaoo, 0) IIOSSO P'O-
flUflCiamento, é corn prazer clue irernos ouvir
0 ljder do MI)B.

0 Sr. Depu( yjo Eni j ilo Hwldw/ 	 Ell
 nohi'e I)eputado Vicente Guahii'oha, quo'

a gen eros j t]ide c o cavalheii'isnio de V. Exa
somente podeni1ono levol-lo it nos conceder este
.l parte, i\Ias cu ociero olizer it V. Exa. apenas
Urna palavra . Hoje, pela Illanhil, aqui esteve oo
Sr. Seeretãrjo do Fazenda 0 MDB ficois intei-
ramente decepcionado coin it (lCfCsa quc S.
Exa, tentou fazen do Orçamcnto do Eslado pa-
,o 1976 Esperanios, pois, clue V. Exa., coin in-leIlgenc 	 hrilhante, cultul'a e. sobi'etudo, coin

en carg0 (IC sd' Pi'esiolente la ConliSsio (las
Financas poSsa fazer it (lefesa (10) indefensãvel
o esclarecer IlleIhor o MDB, coisa que S. Exot.,

Secretq0 (10 F'azentlo, nib con seguiu

0 SR. DEPIJT&I)() VICENrE GUABIRO-IA 	 Muit0 obrigado pelo aparte, nohi-e Dc-Ilutado Emilio Haddad 	 i\Ias eslive tamnhérn
loresente alias hive a honoa tie pi'esidii' a Co

IOliSSao tie I'inancas hoje, pela manhã, quail-
do ouvirnos o Sr. Secretánio da Fazenda em
11101 hrilhante e seguro escbao'ecijnento a Ca-
st sohi'e o Orçamento do Estado para o ano
6dc 11176. Ouvi todas as palavras (IL' S. Exa - , do

no'iolripioo ao fini e creio qUe S. Exa . deu uma
explicacio suficienternente clai'a, que satisfez
0 todos

Contudo, se V. Exa. nio fieou hastante es-
cIa i'ecido, procuraremos, COIfl nossa humilde
po1ovra, tl'o'Lt'r i Casa alguns esciarecimentos
necessinios. De toda forma. agradeço o apar-
tc de 	 Exa.

Sr. Presidente, Si's. Deputados. Recebe-
110(000 (to lltIei' do lnaionia e (ho Govenno, Depu-
looloo Carlos Eiov, a honrosa incurnbência de,
no t i uohidade de Pi'esidente do Comissäo de Fi-
ilancas da Casa. ocupar a tribuna para fa-
Zel' ton (letaihaclo estudo do proposta orçalfleIi-
t 'oi'io palo 1976, tarefa Clue procunanemos de-
sempenhar corn a 111115 elevaola isençio de âni-
1100), a fill) de reti'atar, C0111 fiClelidade, a fib-
soofio dto (;overno Aui'cliano Chaves no elaho-
la c illo do Lei de Meios para o pi'óxi 110 exer-
o.icioo

No estuolo 'la oatinio, fao'enios v-irias y e-
iCS i'eferencio 00 IT Piano Mineiro de Desen-
voolvimiicnto Econilllico c Social, ressaltando
(lue se ohsei'va constonte ha l'IflOflia entne a
politico financeir:o (ho Governo, o piano de de-
SCI) volv illiento C i t pm'oposto orçainentania para
1976.

Alias. Sr. Presidente, Si's. Deputados, é
it p1il1lCil'O vcz no história de Minas que se
ohserva essa pe 'feita integracto (IC canater fib-
'ofit'oo. politico C mnetodobogico, o clue vern pro-
var o extrcmo zelo (10 Governo ao tnatar de
suas metas e prograrnas.

Na eioboi'o(-oo do II PMI)ES, v'u'ios pontos
l'orono cOflSidela'lOs, entre os quais podernos
oteslocoi' : a) itoopenativa ui'gência em fazer
o'qiiilativa distrihuiçio dos hens sociais e ceo-
oiomicos nos diferentes negiies do Estado; h)
net'eSsiola(It' de Ournentar 0 producao e o vo-
huloll' (Jos hells tie COiiSUfllt), dinamizando 0
1150 olas potenciolidatbes econôniieas do Estado;
c) po-ornoçao (10 desenvolvimento de forma
t'quilihnada, protegenio a ecologia, o incio
anobiente e as condiçies de vida do povo.

E o que exige essa tomada de posicão já
flit) é apenas urn compromisso de carãter so-
cial, (1111 (lever tie natureza hurnana, rnas en-
volve until tie elevado cunho econô-
inico

Conforme salientou o Exioso. Sr. Secreti-
FO (10 Planejamento, Dr. Paulo Camibo de Oli-
veira Pena, em Suot exposiçio sobre o refeiido
ploni, "senia fantasioso pretender alcançar Urn

pa(triio tie unifoi'initlade de indices de tiesen-
vooivionento tie totbo o teri'itoirio nacionab; no
entonto. (' legitirno e vilvel procurar obter re-
poi'iicao tools justa da renda, dos estIrnubos
c dos o'csultados finais. paro (hue nao se apno-
fundelli (Os (lesc000passOs que abinientain a per-
ioiono'Oit'ia de pr'ohlernos ecoonômicos e finan-
ceiros que agl-ai'aln tensöes sociais e polIti-
('05 ('il OlUllit'l'OSaS i'egioes brosileiras

Apesar de constituir, no realidade, tarefa
('xl reinomnente ardua, o equilihrio e o hormo-

CONGRATULAcOES COM 1). EMA CI0I)ARO

0 SR. DEPUTAD() JESUS TRINDADE -
Si'. Presidcnte, Srs. Deputados . CompareCe'
mnosae sb irihuna, hooje, para dan urna palavra
de congratulaciles corn urna olas mais ilustres,
olinanilcas C eficientes professoras do Estado
de Minas Gerais.

Refeo'ino-nos, nohres colegas, a personah'
(laole ilusi cc t' y eneranda, 1). Ema Ciodaro
que dirige, corn abnegacão e ate bondade, 0
0ol'OlI l (' eslaloelecinento esciolar de Belo Flort'
ztoiite. vizinho olesto Asseiiibleioi, clue é o Gr11'
1000 Escoolar PanoIio Calógei'as. hoje Escola E5
to(tuol Poonoliã Ca1ôoeras. I). Erna Ciodal'O
oleslas fi4u1'as clue nunca scria demais enal''
'er. Ela completa orsais um aflo de sua rica C%l('
léncia olevotaola ao ensino, ao hem e a carid'
ole. Esto figiu'a é o nood do (la professora d
\hin 	 ('os ,erouis o' denosso Pais. Tern urn euro'
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niosO dcsenvolviiiicfltO da cconornia reprcSefl-
tarn a maneira mais eficiente (le manter ele-
vado indiec de crescirnento, de fortalecer o
mercado interno, de reduzir os efcitos negati-
vos da condensaciio de investimentoS em areas
d hustente inclustrializadas, eliminando focos
dc insatisfaçiio popular e concrctizando a pai
social, fundarnentO da açio de qualquer go-
verno brasileiro que se afinc corn as metas
traçadas, no plano federal, pclo Presidente Er-
nesto Geis,-I.

Fenôrncno que se observa no mundo qua-
SC todo é o da ausência (Ic respostas as mais
legitirnas aspiraçöes do hornerli, coin per-
rnanência de grancles grupoS populacioflaiS em
estado de cxtrema rniséria e ignorância.

Tambérn constitui urna (las rnaioreS preO-
cupaçoes dos governos o sistcma predatdriO
utilizado por determinados contingenteS hurna-
ntiS, ainda não-conscicntes de quc o progresso
nao pode ser obtido is custa do bern mais ca
r() quc nos foi le.-ado: a vida . Assirn sendo, a
obra de possibilitar o desenvolvirnento e o pro-
rcsso junta-se a tarefa extenuantc de recupe-

ra y a natureza, profundarnenic atingida pelo
liomern na sua voracidadc (Ic enriquccer c
prosperar.

A essc (Iua(l'o geral nao escapa o nosSo
Estado, falso detentor da posicão de dono
'Ic riciuezas inesgotdveis, corno dissu o Sr. Se-
rc1drio do Plancjarncnto c rcsponsável pela

intcgracão da econornia (10 Centro-Oestc c
Nordeste corn o Centro-Sul.

Na exposicibo (IC motivos do Sr. Secretá-
to ilr Eslado (10 Planejarnento c Coordcnacao-

-Geral, quc acompanha a proposta orçarnentá-
via para 1976, estibo alinhados os três desa-
fios quc basicarnentc o Governo (10 Estado se
ropos cnfrcntar: 1.') i'cvolucioflar institu-

cionalrncnte o sctur pdblico, para adequd-lo
a uma nova realidade histórica; 2.) rnantcr
as taxas (IC crcscirncnlo do produto interno
bruto dc Minas Gerais, apesar das pressOes
adversas da conjuntura brasileira e cstrangci-
ia; 3.9) redistribuir os investirnentoS no ter-
ritório (10 nosso Estado, corrigindo os des-
niveis vcrificados nas diferentes regiöes que
compoesil csta unidade fcderativa.

() Sr. Deputudo Curios Eloy - V. Exa. me
permi l e urn apartc?

0 SR. DEPUTAI)O VICENTE GUABIRO-
BA - Coin prazer, nohrc e eminente
lidcr do Governo e da ARENA.

0 Sr. Deputado Curios Eloy - Nobrc Dc-
putado, cstamos realrncntc contentcS por y e-
rificar quc a Assembléia dc Minas possni rc-
prcscntantes (Ta categoria (le V. Exa., que, co-
tao Prcsidente da Comissão de Finanças, vem
tendo urna das rnais dcstacadas atuacöes no
parlamcnto rnineiro. E, portanto, coin

 alegria que, em norne da lideranca do Go-
vCrflo e da ARENA. queremos ncste instante
registrar nossas congratulacoes nao so pelo
brilhantc trabaiho que V. Exa. vern realizan-
(TO, mas, sobretudo, pela nova dimensão que
vcm concedendo ao parlamento mineiro, quail-
rio discorre sobre ternas do mais alto intcrcs-
se para 0 pOVO, COfllO (jUC se refere ao Or-

çainento do Estado de 'Minas Gerais. E e
satisfacäo que a Iideranca do Govcrno e
ARENA ncsta Casa registra cstc aplaus0
conduit (IC V. Exa., que, tenho ceiteza, h
verd de servir para novos estiniulos na
agao parlarnentar, que é brilhantc e traz
grandc contrihuicSo para 0 pOVO mifleiro.

o SR. DEPUTADO VICENTE GUABIR
BA Muito obrigado, nobrc lidcr Carlos
Eloy. Sea apartc vcio engrandecer o men
pronuiiciainento . Agradeco tarnbém suas pa.
lavras elogiosas coin a minha pes
soa, qUe scrviro para nos dar maTs entusi
asmo paa trabaihar, sobrctudo sob a lideran.
ça 150 ,jovcm c [do segura de V. Exa.

o Sr. I)eputado Jorge Orlando Carone
Nobrc Deputado, estanios aqui atentos ao pro.
flUn(]aflleflti) de V. Eca 	 rpuavdando que \T

Exa. con ec" a d isrotrer sabre o Orcamento
((IOU 	 (t 	 aL(Irit \. Exit. n5o fez nenhum

iiicncSo a dc.

o SR. T)EPUTAI)0 VICENTE GUABIRO.
13 \ V. Exu . csta Ufli poLR , o 111)1'e . '(1O. por.
(IUC estou atn(la no inIcio do fll( U I vOfluflCia.
menlo. c a final blade dc minha presenca nes
Ia triltuna é, sobretudo. falar sobre o Or.
(amluto ' S(bli( sua filosofia . V. Exa . iró. 011-

v ii- o que descja a r(speito do Orçarnento.

() Sr. Deputado Ddiiore Canabrar'a Que.
vu ratificar as palavras do lider do Governs
abre it atuucao (IC V. Exit. neota Casa. Os mclis

aplausos c a ininha adrniracao, principalmen.
tc porque, scndo adversario tie V. Exa . na mes-
ma reg iSo, posso tcstcmunhar a sua luta en
beneficio do nosso Vale do Jequitinhonha.
Masg usturia que V. Exa . me adiantasse 0 quc

o Orçarncnto. Orcaincnto é urn piano do
(ovcrno, fcito pelo SecretSrio do Pianejamen-
to, segundo suas próprias palavras na Comis-

Gostaria que V. Exa . me falasse alguma
coisa sobre a regiSo do Vale do Jequitinhonha.
0 SecretSrio falou. lioje, muitas vezes, na "no-
va Minas", e en estive para perguntar-ihe se
ele nSo estaria referindo-se a Minas Novas.
que é urna cidade empobrecida, miserável
incsrno, que vent lutando pela sobreviVêflCia
que contribui para que o Vale do Jequitinho--
nba seja urn bolsSo de pobrcza, dos mais se
i-ios do Brasil. EntSo, perguntaria a V. Exa.:
o que cxistc no Orçamento cm favor do sO

frido Vale do Jequitinhonha, de que V. Exa.
ii iIdimo rcprcsentantc? V. Exa. sabe que a Si

tuacSo nacionai é das mais prccSrias. Esto-
mos vendo hojc no Estado de Minns, em SUi

prsrncira pá'ina, reportagern de uma revlStl
americana. rnostrando que o Brasil deve Cer,
ca de 21,5 bilhOes de dólares. Coin 	 cr155
da econornia mundial, coin 	 alta do petrOldt
no inundo e corn o Brasil dcvenclo essa enor
naidade, naturalmente terernos urna queda di

• nosso PIB.
Corno o Brasil irS superar essa dIvidL

que cstS preocupando n5to so o Governo, mad
ate a oposicSo? Nós uSo qucrernos pôr fO
no circo. 0 MDB quer que o Governo da ABC
NA se haja bern; que ieve o Brasil a plO5

peridade. Nós, que caminhainos a pasSos Jar
gos para a couquista do poder, querem° re
ceber urn poder organizado. Do contra1lO

yin) dii ElENA eriarS tantos problemasbo\e 
0 

Brasil, que 0 MDB, recehendo o Gover-
partrasilejro, poderS decepciouar o povo di-

das dificuldades que ird cncontrar.
V . Exa., que é uni expert no assunto, [II)-

ia dizer-me qual a perspectiva do Brasil
ante desta divida de 21,5 bilhSes de do-

ares para o fim dc 1975?

o SR. DEPUTADO VICENTE GUABIRO-
Nobre Deputado, fico honrado coin o

aparte. Em primeiro lugar, quern dizer
V Earn. do nteu aradneimcnf its palavras

rcfercntes a minim air' cOo no Vale
°jequi[inhotdm . Coma V. Exa . ye. o Gover-

o cstS preocupado Clii desccntralizar o dc-
ri volvifi1e nto , corno venho dimonstrando em
Cli pronunciamdflto.

o Vale (10 Jequitinhonha tern sido urn dos
iontos de major prcocupaçito dos governos,

que tern sido inais olhado . Nós tivernos a
,!etrifiCacibo no Goveruo (10 Sr. Bon qon Pa-
heco em 52 cidadcs; foi urna obra iinensa.
Governa dor Aurcliano Chaves, que estit ape-

ias comecando a governar, tarnhéin estil-se
reocupando coin aqucla area. H a poucos
has, assisti a assinatura de urn convCnio cc-
lebrado entre a CODEVALE e a COPASA pa-
a servicos de dgua e esgoto em 12 cidadcs do

'ale do Jcqut tinhonha . Deverito sec assinados
,utros ConvenioS, principalittcnte na laurIe da
:Iucaciio. Para o saneatnento - jit vitrias y e-
ICS temos falado sobre isso -.- verbas enor-
irs estito destinadas e nSo é sit para o Vale
a Jequitinlionlia . V Exot . coino medico. (le-
e acompanliar por certo - e tenho certeza
e quc o faz -. e n:tturaliiiente sabe que a
ecretaria da Saitde CriOU 15 centros de suit-
e, para dam major assistOncia sani [aria its

ridades do interior.
Essa era ama paite anida faRm, nSo sit

)orque os medicos cstavarn ganhando venci-
nientos irrisórios, que eu mnesrno reconheco.
11á varios niédicos na lflifllia regiSo quc nao

S unidade sanitaria. Jol fiz ver isso ao
Sr. SecretSrio dos Saiitdc. Ele disse que, (Ic
gora em diante, a coisa sera modificada, por-
ue os niCdico, passariio a ganhar rnais C, 50

bretudo, porquc havenS major fiscalizacSo e
neihoria para os medicos c seus funcionitrios.
Dc sorte que parcce quc dci esc]arecimentos
ac Sr. Deputado coin S rninha re-
pao. Quando o Deputado fala sobre o cmli-
vi damento do Brasil, que este cndividarncn-
Ia e graride, nós devemos dizer o scguintc:
ahamos que o Brasil saint desta situacSo e
resolvera o pi-oblema. 0 Governo estit aten-
a a situacSo, procurando o dcsenvolvimcrito

toda formot possivel. 0 nobre Dcputado
ISSC que 0 (lCbito dc Minas Gerais C muitorande, onus eu o considero muito pequeno pa-
d a Capacjdade de endividarnento (10 Estado
• A prirneira tarefa corneçou a ser desen-ilvida atra yCs dos Decretos n.'i, 17.112 c.̀ 113, amlios de 22-4-75, dispondo sobrc a

ruIura hiisicot la elrninistracito pu)lica es-dual e cornposjcao de seus sistemas opera-°flais

0 Sr. Deputado Humberto de .4lnieida • -r. Deputado Viccnte Guabirobot. V. Exa.. em

riluito boa hora, preside a ConiissSo de Finan-
cas desta Casa e, na presente sessito, estS sen-
to sabatinado pelas brilhantcs figuras do MDB
e estit-se saindo muito hem, mas eu gostaria,
Sr. Deputado, de complementar a resposta de
V. Exa . . dada ao Sr. Deputado I )itlfon C'n a-

a' o1'anh'o V. E';u falava no encivirlamen -
to externo do Brasil, dado que afiorou agora
na irnprcnsa local e que por isso rncsmo pare-
SC (fOld cstá sendo usado como argumento na
rliscussi'io (Jo Orçamento, assunto q 1e, data cc-
iiia, niio ]he diz respeito diretarnente.

Oucro explicar a S. Exa.. o Sr. Deputado
Dititon Canabrava, coin a penmnissSo do ora-
(br, ciuc tal quadro de endiviclamento exter-
no resulta de conjuntura mundial e quc, por-
banto. assola todos os pulses desenvolvidos e
em ciesen yolvimento. Nits todos sabernos quc
tia cnisc de outubro de 1973 foi instituldo pe-
os obrahcs o boicote (to petroleo ; aquela ma-

tCria-primna, quc custava 3,5 dólanes o barril
0 Clue vein a ser 159 liti-os - passou a cus-

iii- 12 (Wares, chegando ate a 17 Mares no
otugc dot crise. Obviarnente, Sr. Dcputado, isso
tiesequilibrou o balanco de pagamento de to-
das as nacitcs, e o Brasil, pals cm desenvol-
vimnento, cvidentemente, nSo podenia ficar
imnune a tat desequilibrio. E digo mais: o Bra-
sit talvcz tenha sido o pals quc rIienos tein so-
frido a influCncia (la desniediata majoraçSo dos
precos (Jo petróleo.

Outno dirt, lendo entrevista do crnincn-
le Deputado Alvaro Vale, da Guanabara, fa-
zcndo, da tribuna da CSmarrt dos Dcputados,
urna anithise utuito serena do quadro politico
brasilcirn, ao cornentar a vititnia rio MDB em
alguns Estados e seu crescimento em todos
nas ultimas dletçocs dc novemhi-o, analisan-
rio as nazOes que teriam norteado ou gerado
tal rnodificaçito do quadro eleitoral brasilei-
no, ufirniou a eel-lit altura : "Os brasiieii-os,
niio podendo votar contra us oirabes. votarain
contra o govea-no." Ninguérn ignora que neste
crcscimcnto (10 MDB estit de certa forma uma
iuianifcstacito do descontentarnento contra a
alta do eusto (be vida, o que heneficiou dire-
tarnente o MDB.

Concluimido a resposta ao nobre Deputa-
do Dititon Canabrava, eu diria que a naiz da
vitciria eieitoiai do MDB estS flu (Iesyairada
alta do cuslo de vida, conseqüência da crise
rio ttetróleo c qmic rcsultou no endividainento
externo do Brasil.

\Iuito ebni.iado a V. Exit., Deputado Vi-
cente Guabinoba, quc me distinguiu rio con-
ceder-inc este aparte.

o SR. DEP[JTAI)O VICENTE GUABIRO-
BA - Muito obnigado, nobi-e Dcputado. 0
apiltiC dc \T .  Exot . veio contribuii- para ilus-
ti-al- o nosso pronunciamento nesta Casa.

O Sr. Deputado Dditon Caiaabrcwa - No-
:e !)epubtdo Vietnte Guabiroba, V. Exit. me

concede 01110 apante?

o SR. I)EPIJTAD() VICENTE GLTABHIO-
hA - Nobre Deputado Dalton Canalorava, an-
[es di conceder 0! palosvi-a ot V. Exa - , cut apar-
te, gostania (IC y oltar a urn aspecto jos tratado
aqui . V. Exa . talon cue a ARENA estit p1-c-
hat undo mod o i-aiuinho para entregar ao MDII
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o govemflo. Näo é so o nobre Deputado Luiz
Baccarini que está sonhando corn o gover-
no, mas V. Exa. tamhéin. A oposicão andou
sernpl'e sonhanclo corn o governo, mas isSO é
urn pouco dificil, pois a ARENA está fazendo
Urn t.overno a dltUI'a C agradando pienarnente
ao pOVO.

0 Sr. Deputudo Dcillon CanabraVcl	 Não
(11550 quo a ARENA está preparando mal. Pc-
di que preparasse bern. Que o MDB vai atiligir
o governo é quase certo, porquC no so a ARE-
NA coiocou no scu piano de acäo a eieição
dirota, inas o prOprio Presidente Geisel, aplau-
dmdo o piano (10 acOo (la ARENA, reafirrnou
sell propósito de cumprir a ConstitUicao o
n,-to fazer o (TUC Médici fez, alterando as re-
gras (to jogo 0 ditirna hora.

Rosporidondo ao nobre apai'teaflto quo me
antocedeu, quero dizor que o MDB ganhou nOo
so por causa do aurnento do custo do vida,
em (locorrencia do auinento do ousto do PC-

troieo CP10 VOiD no jim do ano passado, nias
prineipairnenle por(luo 0 Governo da Bovo-
luo jnsisto em riao institUcloflaliZa-iLIça 

1)isse Millon Campos, qo im ron iioiiiolii
da pvinieii'a Lora da Revoluçao : "A Rovolu-
coo 00100 idOlLI 11"I dc so y poi'iiiiiOflt nias
liavorOdo sor institucionalizada. U urbitrio
nao pode persislir U arbItrio n0o podo
transformar-so em Consiituicao. 0 AI-5, quo
consagrOU o arhilrio, 0 ao podo (lUrar punt
sompro. 0 pOVO hrL(SiCi'0 oxigo nina lei
iiiaioi', moo lei nobro, lima lei quo ê a Cons-
tituicao, par quo possa segUi' C ohodecci' e
tarnbem p01' cia so y airiparado 0 qUC 1100
pode é osLo' oxposto an arbItrio do Sr. Pro-
sidento do Rep0bhca

E oste 0 IIiOI (10 Govorno Bovoluciofl0riO.
Quando o povO votou contra, noo ioi por-
quo o custo do vida awuiefltoU . Taivuz lives-
so aUmonIa(lo o 11105mb ('bill U MDB . Votou
contra,porque iiao osta soguro, 00(1 tom S(US

tIii'eitos, nao teiTi liberdado. Esta é a rnani-
fostac0o siloncioSa. mas objeliva (Ia sun insa-
tisfaç0o cool as modidas do Governo, medidas
(1(10 garontonl OS abs do oxoeçao qo iioe
toclos OS brasicirOs i'opudiafli

Nobto Deputado V i cente Guabiroba, que-
ro inais tima voz cunlprirnontar V. Exa . , por-
quo é difjcil oxphcar ao poVo a concentra-
('LII) (IC i'onduis é dificil oxphcar coiTlO a maiol'
orl0 (TO povo porcebo ril000s Clue o salOnio

miniino ; é difieil explicar a alta dosVaii'a(ILI
doeusto do vida, a falta do lihordade ; é (lifI-
(.it explicuti' ao povo corno a ARENA susten-
to UIT1 ovorno qUo castra a ropresontacao p0-

polar, quo C a Assoinhlcia, 0 parlarnento, nao
permitindo quo tenlia qualquel' interferêneia
ou iniciativ° no iogislac0o . Hojo estanios aqui
apenas ratificando. Nero retificar as leis po-
[Cmos, porqLtc nao diSponlos do autoridade
porn alteiai' nada, priflOipuliTIleillo no Clue so
velcro a oconolnia o ao Orçarnento. Sabe V.
Exa. ciuc n0o pod cmos inodiucar o Orçainento.
SahL' V. Exa. quo o aumento do funcionalis-
1111) é i ntocavoi sO pocleinos aproVO-lo OU ne-
,a-]o. Como nOo qeSejaflioS prejudicai o fun-
cionalismo negando, ternos quo api' oval 0 au-

iiioitto Soil) al[ei'a-lo. Esta é a dnica aiterna.
liva quo sobra Para nOs deputados.

lIojo, o Poder Legislativo é um— Poder
(asirado. U Potter JudiciOrio quase 1100 OXjS.

to e acha-se reiegado a segundo piano, Pois
o 1'xoculivo osteflsiVaifleflte utihza-se dos atos
inslituoionaisao invés de ijsar a vida judi.
(.ioi.ia

Poi' isso. nobre Deputado, é dificii de-
fonkm o Govorno .A culpa nOo é de V. Exa.
Oil dos doputados (Ta ARENA. 0 culpado e o
sisboina, Clue n0o pernHte ron entendirnent0
('((iii 0 P°° U povo nab quor isso que at es-
lit. U povo quom liberdado . Quer leis que lht
assegurcil) direitos o garantias. 0 povo quer
(I (l0SOflVbl0 1101110 0 000 0 crescirnento ceo-
nOnuco. Quer participaçOo neste desenvoivi.
iiionlo . V Fxa . soLe quo o Brasil estO ores.
condo custa dos multinutciollaiS, a custa
(las grandes omprosas ostotutis. 0 0 povo estI
(0(10 dio nials pobre . U prOprio Presidente
(;oisol afirniou isso ItO poucos dias, no Nor.
loste quutnd 0 oxaflhiflavut os problemas das
enchon los cm Pernambuco. NOo sou Cu qu
t'stou (liZOildh isto .A ARENA hoje tomou Co.
ion bandoira a 1 istrihuiçOo do rondos, porque
V U quo o povo ivanifestou-so contrOnio 0 po.
S ItLO) (lb puotido govornista OilS ullinios del.
(0(05 o foi favoruivol ao MDB, hue tanto criti.
(0(1 LI (listrlhuicao do ronda nacionai.

Pot' budo isso, nobro Deputado, o cuin
prillonlo	 Polo se ll osforco, pela sua inte-
I lg iêflcio boa vontade cut pretender cobocir
born oslo (iovcrno 0 Govorno quo ai esti,
do Sr. Aurohano Chaves, voi bern, porque
aind a nao tovo tempo de errar.

Esbanios no oxpoctativo. Eu, pessoalmen
to, ocrodito quo o Sr. Auroliano Chaves sen
hoot SileOdidO . Foço votos por isso . Oxali
do cbnsiga lozot' alguma OUTSit scm errar,
porquo ale agora nada fez do errado, porque
00(h) aindo cbnseguiu fozer. . Aeha-se ainda
nos pi'imoi'hS p05505. Existe apenas urn piano
C, V. Exa. saLe quo do piano 0 Brasil esta
choio . Do hom_in ten ciona(IoS, 0 inferno estI
reploto . Rondon P001)000 tafllbjéfli fez pianos:
110 entanto. nOo Os curnpniu no inteiro teor
Bo y isso. o povo brasibeiro estO sempre de-

1) C.  ionado 01(111 05 pianos.

Antos a nossa luta era poia oxistênCia dt
urn piano. Este piano jO oxiste. Dc agon
tot dronto, o MDB vol cobrat' a sun execuclo
NOo podernos dizer ciue o Sr. Goverflador
Aurohano Chavos esteja errado, porque SI
existo urn piano do intenc0os. FazemOS V
los ioi' quo do seiipre acei'te e por que na
ionhan)os opoi'lunidade do vir a criticO-10 dee
IL) Iribuno

Silo \0(tOs (jOe forinulo oo men ernin
to ollugO, Governaclor Aureliano Chaves, p00
antes (10 ludo, sou mineiro c quero bern
(SSL) foSSil (luoriCla provincia

() SB. l)EPUTADO VICENTE GIABI
BA	 Muito obmigado. erninonte DeputadO Dar
ton Canabrava

Conco)lerei, corn prazer, o aparte aO
bro I)eputodo José Luiz Baocarini; antes,

tecerci aiguinas oonsideraçoes sobro o
arte do nobre Deputodo DOlton Canabrava.

Ainda bent, Sr. Deputado, quo V. Exa.
,conh0 quo o Govorno Aureiiono Chaves
urn govetno quo vat reahzor do fato . S.

oa. eslO ha poucos moses no PalAcio dos
pcspaclbos o n0o sO oprosonta pianos, como
ttrnbém ja tern ((bras iniciadas

0 Sr. Deputado Lutz Bacc(rini Nobre
p 0putadt) Vicente Guahiroba . NOo pretendia
0 tcrroifP om 0 P1'onulnciantonto do V. Exa
OILS -ez quo so eneontra ainda no in jcio -

1)(r cflqtluillio, V. Exa. faz aqui uma peca Ii-
to soin do "sinfonia" cantada e do-

() ritada polo SecretOrict cia Fazenda, que aqui
1urllPar000l hojo . Mas.por duas vozes, V.
l\a citou men 110111c. A pmirnoima, quando
isse quo ou ([(Via ostam conformado corn o

pecreto fl. 0 17.112, c 0 segundo VOZ, quando dis-
que oil era sonhador (11100110 querlo o p0-

1cr para o MDB . Quo (110 00 sonho oltj MDB
110 ovcvno, digo a V. Exa. quo nOo é sonho
;l ieu,, inas (10 POVO, quo osta afastodo (10 go-
verno e que protenlo otingi-lo.

Discol'do (10 incH prozado t'ornpanheiro
Ic hancada, Doputa du DOlton Canabrava,
1uando afirrna (1(10 0 Govornador Aurohano
Chaves aifldul n-i-to love tempo do erram. U
povernadom quo ai oslO, po" muIn juigado co-
100 iflcapLlZ 0 iflcofllpdtonto, jut errou por nulls-

, pm- indooisOo o pot- set- insonslvoi . Etc
I incoinpotcflte. (lllondo P1'b'OcL1 nosto Esta-
jo haibibrdia a(irnninislt-aliva, osvazion-
lu totalmento a Soca'otoria do Fazendo, como
fuu'çosairlonto love (I UO reconhocer hojo o Sr.
SecretOrio Joibo Carnilo Pena. E incompeten-
t- porqUo, to tonlar adolar o parOrnetro Fe-
Icral, foi mais alem, n5o provocondo o en-
relaçamento (10 Secmotoria cia Fozonda coil

10 Planojanton to, flIas, polo t'ontrário, pl'o-
Ileando a superposiçOo do Secretaria (10 Pla-
nejarnento sobro a do Fozonda, transformando

Sr. SeeretOrio do Fozonda em oxatoi--rnor,
o do Planejatnento em superseemolOnio . Etc

rrou por indocis5o, pois, apOs sois moses
le governo 0 mais seis moses do nomoaçibo,
1110 teve cornpolfnoja o capocidode Para es-
o ther Os profeitos clas estOncias hidrornine-
IllS. Errou por insensibilidado, 00 rerneter a

'It
a Casa projeto de autnonto do vencimentos

s uhlrnetendo d 20 nail ser\'iciol'os a ven-
(I ' llentos inferioros ao saiOrio-minimo A lei
iI aumeno do vencjlnentos fixa o soiiirio in-

riot- do minimo legal paro os servidores ale
navel viii.
- MO me confoirno coin 0 Docroto n.

• 112 Ebo, scm dtilrida algumo, exlingue, pi'a-
II amente, a Socretario, para transformO-la nu-
0) grand0 coletoria o para dar 0 Secretaria

Planejamonto podomos quo nOo tinha antes
que dram atribuiçOes do Sccretario da Fa-"flda.

Pret encio ouvir V. Exa. o, so possivel. den-
1 (lOS meus parcos rooursos, discutir o Or-
°'flto V. Exa. ainda n5o entrou no assun-

0 Or(; amonO propri'amcnto dito e dove
o direiio de n5o su interrompido antes10(1 
aça a anOijse dos diados finance-1170S cons-: ' ntes da mensageni governarnental -

U SR. I)EPUTADO VICENTE GUABIRO-
BA - Muito obmigado polo aparte, nobre Dc-
putado Boccarini . Mas, so citei o nome de
V. Exo pom duos vozes, é porquc ostava an-
SlOSh) poma 011V11 Suit contribuicao ao nosso
pmonunciamonio nosla tarde. V. Exa. estava
domomondo a usam o inicrofono e era feces-
iiario quo proVocassernos esse belo pronun-
t'iOila011to do V. Exut ., quo, alias, serripre nos
honra.

Mas, sinoerornonte, nobmo Deputado, dian-
to (10 oxplonaçao quo fez o Sr. SecretOrio da
Fazondo, achei quo V. Exa. estava completa-
monte tonvieto do quo explanou, nit Comis-
silo, o Sr. Socrotário . Achei quo V. Exa. acei-
bra as oxphieaçOcs do Sr. SecrotOrio. Se bern
( 1 110 V. Exa . n0o love condiçOos die discutir
moihi 0 ossunto corn o Sr. SocretOrio

0 Si , . J)epuludo Liii: Baccarijil -- Condi-
cOos live bastantes; quern ndo love foi o Sr.
SocretOmio cia Fazonda. porque Cu nao poderia
floor diaiogando coni ole. Mas, no mornento
cm note S. Exa. clisso quo fomain rotiradas da
Sooretomia vOrias atribuiçOes quo ihe erarn
ofobas. (iou-mo por satisfoito . Realinente o Sr.
Stcretubrio inantove-so suhnusso, aceilando 0
('Svazjuliflofltt) cia Socretaria do Fazonda.

l3rovomonto irei it trihuna par anahsar
o pmontlnoiamonto cEo Sr. SoeretOrio da Fa-
/.011(11. Ell j i' j Lt folIo' hojo, tints como V. Exit.
jut estova inscruto, preferi dar-Ihe esta opor-
lunidado . i\[as, 0111 outra data, irel it tribu-
no . Eu nOo linha naais nada a clizer a S. Exa.
Ho iaaesmo confessou ü esvaziarnonto da So-
dl'OtaViL)

o SR. DEPUTAI)0 VICENTE GUABIRO-
BA - Ell larnonto quo V. Exa so pronuncie
(105111 forma, p01-quo sei do sou ospIrito Cs-
clarocido. Roalmonte é lomontitvel que V. Exa.
(hOf011dL( tlfllL) SiStdcflaittica antiga par orca-
umntos. V. Exa. saLe muito bem quo a ceo-
110111111 C dinllmica, e nOo podemos floor corn
Tall) orçLlnlunbo (10 tempo do irnpénio . E ne-
)'cssarj(( quo so façam rnodificaçOes, sobretu-
(10 flui Oconomia, (luC C (ilnOnlica e quo ternos
visbo hojo, oh todo 0 mundo, em eonstante
tvoluçao . U (il.iO concluo C (1010 0 MDB estO
Pu . Lhlo no teitipo 0 no espaço

0 Sr. I) cpu/ado Lutz Baccari iii - V. Exit.
aponas fall) no Docreto n.° 17.112, eomo se
ole fo';so LI salvaçao, dluandc) ou o considero
11(110 verda )h (ira boiblirdiLt . Eli me "congratu-
b' coni V. Exit.

0 SR. 1)EPUTAI)0 VICENTE GUABIRO-
13A NOn soi onde V. Exit. ye essa baibdrciia;
pelo contrOmio, tern sido por domais elogia-
(IL) 0 u'efornia a)Imjnjstratuvo (l) Sr. Governa-
dor Aurohiano Chaves, que C orientada na re-
filliL) adlrniniStmatiVa federal.

0 Sr. Deputado Jodo Marques Nobie
colega, estamos acounpanhando, atenciosarnen-
t, a linila do maciocjnjo do V. Exa. Estarnos
acomponhancbo tolvez corn entusiasmo ate
oxcessivo, porque pai-tilhamos das suas con-
\-ucçoos e do rnanoira coin quo V. Exa. enfo-
Cu) 0 Urcamento 0, 01)1 particular, a reestru-
lua'oçao realizacla na osfera aciministrativa. do
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Estallo. Na vordade, a Secrelaria cia Fazen-
(Ia dosincuinbiu-se de urna série do atribui-
coos que preciSaVafll ser (liversificadas e atri-
huidas a vârios drgios o setoros. 0 órgão ar-
recadacor responsâvel pela consecução do re-
CuVSOS, no caso a Secretaria da Fazenda, fixa
oS tetos 00111 OS quals ('ada orgao cia acimi-
nistraçao podo contar. Agora ha uina secre-
lana quo do planojainento e, sobrotudo, do
c'oondenacao-eral. Essa socretaria coorciena,
001110 0 proprio nome ifldiCa, US vanias all-
viclados, OS vanioS obetivos do cacla setor
clue, somados, väo resultar no piano geral do
Governo. Não so trata, oviolenternente, do uma
suporsecrotal'ia Na vorclado, o propnio (IC-
ci'cto esciarece quo a olahoracao do Orçarnofl-
to é supervisionada pola Secretania do Pia-
nejainonto e Coordonaão-Gerai e polo Secre-
taria do Fazenda, e a oxecUçao do OrçanlcfltO,
depois do pianejamento folIo, somatória do
todo 0 pl000Jalnento parcial dos varioS solo-
res (Ic) Govorno, é feita sob a suporvisão de
UI)) has as Sceretanias

Lflto, ole fob, p,11ece-nos quo, estando
o Govc'rno nunia epoca em quo so porcobe a
nocessiclodo do razoavel planificacao, a no-
va rocliStnii)Uiçao (10 irabailio é niuito lógica
(' nteiigento, muibo longe do uifla preteflsa 0
assilil op hd ad a balhurdia . Na vordaole, pre-
d(((111110 c) OSj)111t0 (Id' 0((l1)0, 001110 (loVe set-'

Nao so trata lie inaiOr 001 11101101' (uniOn-
Sd() (leste OU (laqLlele orgao . Miis (10 ulIl Ira-
haiho c'oflJUflto pafil (11110 harnioriia giohai

O oiei'o palahoflizar V. Exit. polo biilho do
'au tral)iliIlO. 110 sentido do esciai'eool (lues-
tdcs aqul suscitadas . Continuaroi ouvindo
atontalllento 0 SOlO cliseurso

() SR. 1)EP1JTAI)0 VICENTE (,UABIRO-
BA Agradeco ao nobro i)opubado loon Mar-
qucs 0 hniihan to apa ri p , quo voio ongi'afl (icIer
0 111(01 pronunci aniento

() Sr. fleputado Cliristovoin Chiciradia
Nohnc' DoputuIo ViCCflIO Guabirobo, V. Exa
flit tai'de dc hoje, 00 SO proiJo l' fazen 111110 ana-
use cia proposta orçaiiientaria para 0 P'X-

1)1(1 OXd'1'CICiO dc 1976, (Hi-nos a (eFteza e a
(onviccao) (10 (](le it il(ierança (10 flOSS() pal-
Ii (to) ndou Hi uito hem quando inclicou V. Exa
palo pl051(111 II Coniissio (IC Fin ançaS (leSta
Casa. V. Exa., an clesenipenhar 0 cargo lie
presiui n Ic (lit citada Comissño. tei)l (lOfllOflS-
tIado indiscutiveinlentO o ifltele.SSC peios pro-
hienios s6co-c'cofl611liOO5 (to nosso Estaclo e.
0(11110 oio' 101(10, ulni) agiida vococao pOliO a
causa publica.

Na manlia (IC ilOje, p01' ulila Ictuvavel Wi-
cial ivo do V. Exa . , oqui comparecou o Sr. Se-
crelanico do Fazerida o, e ln sna Comissio fez
anaiisc' quo, 110 V01(lO(lO, c((flVeflCeu a graIl-
do miioiia (10(110 Assembicia . Tiouxe dados
irncfuiavoi S. que finS Oflhmoll) a tOdlos nOs e
TinS leVOfli a fortalecor a nossa be no fortaie-
cinic'nto cia nOSSO econornia C, consoquento-
nionto. no (Iesonvc)lvlmen to) (10) flOsso Estaclo.
o Olçoluento aprescntodlo a esta Casa, nobre
Deputialo Vicente Guahirobo. para 1111111 dc

vai olem 	 q	 I)nsicao dc sidauelo 	 mples 1jieviso
do receita C fixacão cia despesa. Etc vai mais

alCm, 0 file reconclo dc urna definicao de 	 Cnl1Sth10 Lsladual (Id) DeSoliVoiviIliOn-
voiho mostrc cie Finanças, Professor A1l 	 transtotmadn na SEPLAN .-- Secreta-
Dondabo, do quo o Orçainonto, muitas 	 t() fol pnejamento o Coordenaco-Gcra1, a
0 0 rotoirn sentimental do u rn P0vo. 	 na 	 1ifeta a Direboria do Orçarnento,
o conieza tie quo ftti sob OSSU 1nspirac01 411,11 	 e.rteflb0fltC t Secrotaria did Fazenda.
soil OSSO anguld) quo essa peça bol prca' 	 1fh 

b
p&N, cm razdlo cia sua estrutura 0 das

'lenho a cenboza do (11.10 foi sob oSse seftti 	 A S cqi:acteriStic as do funcionalnento, ficou
In (F patniotismo do S. Exa., o Sr. Gover 	 SUaS radb do elahOrhtr, executor, coordenar
(10 Estatio, quo ii proposta orcamentanja, t.nCar tr Iar pianos, prograrnas e projotos gb-
preparadia. i'anto 1SSO o vorolade, que 	 l C dt Gnvcrflo.
lificalflOS (1010(1010.1  doncentroc ao do recurso 	 1,31S-
soloros (10 saddle C educoçao se e V iden,t	 Outra 1nodido odotada foi - a criacao da

pndemnos constatar quo as verbas destj '
 Junta do politico c Programacao Orçarnenba-

	

%t (SSOS dois setnros forani (lupiheadas OQ 	
ja COflI C) objetivo de(Iinhtrnizar as (lecisoes

ii iiiaberba orçamentania(0(1 lS. 	 IatiVaS 

	

ASSIn, nobrc' i)eputado Vicente Guai. 	 Os sistemas oporacioflaiS tambérn cons-
ha, acredilomnS quo a proposta orVamenr.tueni inovacSo cia ostrutura da administra-
pant 1976 50311 urno realidadle, pOrque 	

ti_	 dbiica ostaclual, cahenclo-ihes as ativi-
cao

(111011105 lIlt (1(llSiVdi rc'aç510 (10 eC0nomia 	 ades do cxecutar ns pianos, prografilaS 0
noiro . 	 rojetos do GoverllO . Foram criadas 11 cote-

-	 ., 	 I .l.- 	 )niaS de sistellla s operacionais, ficando ros-
1' olicito \ . 1Xd. 	 Id 1)1 ante ana1i 	 a'i calla urn doles p01- urn 011 mais se-

quo procode 0 boliclId) itlflde, 0 Sr. Gove pofl da atividacle governornental
(Inn (10) Estodn polo alto senticio C pelo 	 torcs 	 -	 . -
11011110110 ([1.10 (tella esta peça encaminha Corn relacac) hIS pro dIelicias a serelll to-
AssornhlCio, cei'to de quo liaveremos de madas para proporciOflilr ao Estadlo condiçocs
COntrol. 11(1111 fuluro niuitc) prdximo, a p do operar 0 CreSciHleflto (10 SOIl prodoito in-
fo] icitiad o do flOSSO pOvn . 	 ternO, ye-se a administrocao a bracos corn

peflOSO roaliclaole (Ic reconhocer cub, ape-
0 SR. DEPUTAI)0 VICENTE GUABII 

sair de Minas Gerais havoc estabobociolo, pa-
PA 	 Muito ohnigacto. nobre Deputado Cht ra o periodo 1975/79, nietas quo possihilitom
in',aiIt Chieradia. polo sell Vê-se q urn crescifllefl to rnCdlio (10 PIB no base do
a ABENA oslo coin uma i)Oncadba, nesta 10,7, o atuai estaio cia nossa oconornia nod)
so. d[Ud' ('Sttldil ioidllloflto o Oi-çomento. E favorece a obtonç5o (10 recursns capazes obo
poiavris (10 nobro 	 Deputado 	 Christov niantor, em flIV CjS elevadlnS, 0 creScililento do
Chionadiio vCni dlenIonStraI quo S. Exa. c produto per capita.
nheoo 111011 to 1)0111 d) (bile deseja o Sr. Gov, 	 Para intensificor o volume cia floSSl pool-
1110dm (c( F.stado cd In 0 Orçamonbo de 191 panca, e indlispensavei quo se unam. govor-

Sr. Presiderito e Sns. Deputados. A Is no e empresllniadiO, atraves dc' projetos quo
It dIhIC Hid' refiii 0 quo olemanolou proft provoquern o afluxo dc mecursos oxbernos, no

tins cstudns, peias multoplas implicag6esq esforco coinum dc possibilitar d) auniento do

	

11fl0S0I1ti1Vit, ropresentnu d) PUSSO decisivo 	 capital fixo do Estoclo
numb lit lnu(lanço die nietndos de trabalt 	 . 	 -

	

II 1 ista (in IlIndolo lflSbitUCiOnOl vigente. 	 Essa smtuaçoo 1100 clifere do quo 000FFO

	

-	 quanto ao crescirnento did) Produto Intorno
A bnt IO(flidit odlilin islraliva nao adz Bto da cconolitio nticional, prevenclo-se a

'lisiOlflaS ostihons. F.xigom-se rnudancas obtencao do taxas infeniores a 10% a.a. paia
n1o(llcos a fun ole so aoiaptarem circU11S o quadriCnio 1975/1979, conforme dados
oits o fotos emorgonteS a flOVOS panoral rnstantes do It PNI) . Dc acordo coIn as in-
cannolfli('n-fiflOflceln ns. So essa e urna dam f o rinacoes do) Ministerin cia Fazendia, o fa-
gras hasicos p01.0 poqlio'nOS agrupamen ho toê justificaclo cnmo deoonmenoia (IC proble-
11i11n0.IsOln ole ieduzidas vorbas, que dazer was ligados C criso ole onenotia, escassoz ole
((I(lil ninnumnc'ntal a son roltIizltd a por 11151 matérias_primas c nu tnos fatnres Ii 'adns ad)
vorfin 00111 II enflipioXa tarefa de manter I c illema ifl(llstPjld brasiloinc.
Lsladn (onib 0 I1OSSO ('III nilrnn crescenbe
(10 -;OfiVnlV ilnenln 0 plogresSn? 	 0 Sr. Depulado Cicero Dumont - - Dopu-

1 tern! Jj( Vicente Guohiroha, venifica-se que as
As ostrulunas procisarn 501, 	 0	 crlticas feitas 00 Orçarnu'nto c C sua nova tee-

	

(III 10111110 5 . lenOvadl(s. 0 11 essa tare a 	 flies decorroni rnuitc( lnais do faita dc da-

	

d Gnv'rnitdnr Au roilloflo) Chaves, de 	 dos C do aprofunclarnento no soio estrutura do

	

1111( (leflnd1ldll . A Inedlidia j-,', comeca a 1 	de qualquer enro dessa pc'ça . Tantct (100
onion rosultados pOsitiV((S, 00111 proftUh. Indo s nos, inclusive a oposiç5o. ouvimos OS

Ionaç5n (los ICcnicas do piancjame nt0 	 escIaremit05, corn interrupcdes ape-

	

inalivo 0 nc'sui tad os albalTIefltO 110fbfiCOS 	 ParaPara destacar urn ponto on oubro, mas nCo
aom 	 Contestar. A exposiçCo do V Exa. con-

	

As IIIudOfltii s ablngiraln varloS org do 	 Salida e difunule, horizontal c' venbicalniente
1tdiiiinisiracan clireba e indireta, bUSO0 rgø 	 Oa fiiosofia do Governo que na aclllli-
fiIIIlllZhtl a osidlO dec atuacan ,d1oSes 0 	 ni racao Aureliano Chaves encontra o aperfei-
1)10(1 0 fazendct-os atuan 0111 111VC1S niaisf TOaniento que nCo foi possivel no Governo
fundos c'
dOs (1110 so bozei

objotivos, (IC ocordo coin 	 d -
	 nor,

(ii necossi 	 monias 	 10 1i
	 As 	 -

	

oanipns do ativiclacle humana, priflclP a 	pros' sa 	 oxpOslcao do V. Exa. --- dando
to n1) a 	 lll

	

area da adhfliStr1(cao pdbbi 	 gUinien0 a Ulila tradicCo parlarnentar

(IOS1I( (lt5lI, quandd) o l'residonbo di Coniissdo
do Financas defende a filosofia e a orienta-
cCo (10 Govemno na ebaboracCo do Orçamento,
ijrCtica pariarnentar dlii o saiutar — empres-
ta-Ihe d) brilho da sua eficiência e as dimen-
56S (id) sell

o sn. I)EPTJTADO VICENTE GUABIRO-
BA -- Muito obnigado, nobre Deputaobo Cice-
ro Dumont. V. Exa. é uma das inteligências
inais hnilhantes closta Casa, e o sell
1110110 1110 onvaiciece o muito me honra.

Sr. Presiclenbe e Srs. Deputados .A Icr-
(eirlt 111010 cIa politico oconôrnieo-financeira
(to Govorno prencie-se a oiaboraçCo do pro-
gm-amos estrabegicos, por sotomes o regides, bar-
iltonizando o processo do desenvolvimento do
Estaclo.

NCo so pocie roalinente admitir quo, por
falta do planeJomento, continue o homeni de-
sassisticio em viirias areas do nosso territó-
rio, on(luantd) em outras se concentram Ion-
tosgeracloras do riqueza e progresso. Esscs
progniulias estratCgicos, a scm-em aplicados em
setores considorados problemas, possibihtarSo
(plc o dcsenvolvinento econôrnico se proces-
so do fonmo tai clue essaS regides So intogrem
an procosSO gerador do Pi-oduto Interno Bru-
to (lb Estacio

Comparanclo os dostaques orçamontdrios
dos pnogramas dc clesonvolvimento regional,
verificarnos quo a cifra do Cri$ 762.102.300,00
(10 Orçamento do 1975 foi amnpliada para Cr$
1 .083.145. (100,00 para o prdximo exorcicio.
Essc acrCscimo substancial a ser aplicado no
Piano de Desenvolvimento Regional represen-
Ia o firmo disposiçCo do Governo do reduzir
os ciesoquilibrios e possibilitar quo o proces-
so do dosonvoivirnonto do nosso Estado se
faça (to' forma harmoniosa

A açCco governamentab estC voltada para
os sc-guintes prcgramas, quo objebivam cor-
rigir os ciesoquiiIhrins apontados: Programa
Intogredo de Dc'senvoivimc'nto cia Zona do Mo-
bil -- - PB0l)EMATA; Prognama de Desenvol-
viiuento (IC' Corrados - - POLOCENTRO; Pro-
gnoino de l)osenvolvirncnto (Ia Região Geo-
-econômica dc Brasilia e programas especiais
para o Vale do Rio Doco, Area Mineira do Po-
ligono cbs Sccas, Vale do Jequitinhonha, Sul
(Id Minas e outras jegiOos estaduais.

PROI)EMATA -- 0 Prograrna Integrado
dc Dosenvoivimento do Zona cia Mata prevê
o rea]izaciio do invostimentos em projetos agro-
1)e000rios, agroinclusbniais o flIl infra-estrutu-
no Social e Eeonônuca, no montante do 1 bi-
ihilo de cruzeiros, sendo quo 40% dosses re-
cursc(s sorilo abenclidos polo BIRD — Banco
Intcnnacionol de ReconsbruçCo e Desonvolvi-
IlICfltd

A Zont do Mata passou a merecer cuida-
cbs especiais do Governo, poicjue corneca a
acustr indices do docaciencia eirl seu proceS-
so oconôrnieo, 00111 0 consoqdenbo penda do
populacao para oubras rogidles o Estadlos. Des-
so formna, o Govorno pretendie aplicar na re-
giCo vultosos investirnentos, visando aos so-
guintes objetivos: incentivo it pecudria leitei-
no; aprimonarnonto do cultivo do produtos
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. - 	 \EiniSte'i0 do PIanejaI))rnto e que aqui, hoje

	

Sul de Minas - 1. i t -lao forteinento atq 	 w atrib11 1d0 	 II St o t u 1 ( (10 P1 (flCj Irnento
01(10 pela 	expansao industrial de Sao P 110! 0 	'quelaS missocS jue ;5o confiadas ao Minis-
( , III 1111 1101 C SC 111 (10 Rio tie Jantiro f (to qt1 u rio da Fazend ( 	 qui SAO hoje conG )ds o

loin I txeo rt Ion ilmtntt Iavora\ ti a 1iflpl rt tarlo ti I zcnda \1 s i ific. se  tarn
tl(cao tie pequenas C medias industrias. Rnt 1 jm, qUe, nl( execucio dos pIanos, 0 Governo
tantn, vCii( perdendo a poSlcao de des taB F1deral C 0 (1overno do) Eslado cstao pei'fei-
([Ut 0(UPOVI( no fOSSIl tlesertvolvimento, devi . t.1inente sintonizados nio so em i\Iifl(s Geriis
(tO 0 tJuCdl( dos fluxos rnigratOrios e asp11 iliIS nos atentliincnfos OS rcgiOes a que
los (it' urhanizaçao. Excetuando o setor agr Fxa se referiu . Ha fambérn oquela preocupa-
PCCU 1(110, n 110 apresentou comportarnento .-de Corrlgir Os d esnivels reqiont is. 0 10-
f101OiCO no pei'iodo (IC 1970/74, e pode-se r Nerno Federal prcoeupa-se cot fazer CSSaS cor-
5(11011 0 piano a ser adotado Para sua recup1 1( 0es dos olesuis t is C(onomi Os it gionqis (10
I 0, (0 nos se..,uintes itens Cxpandir a agr p,is , e o Go tint) de Mm s St guindo 05 p )I a
industrio e modernlza-la, principalmente CO1 11111105 federals, procura corrigi' Os (lesniveis
retaç5o aos pi'odutos derivados do leite 0 . js n0SSIIS regiots. do nosso Estado
liuticultura ; expandir a indUstria tie fli1
roll nao(-Inetalicos, quimicos e a constrij 	 Assirn. nao sei'a de surpreenolei' se, den-
civil; reforçl(r l( retle urbana responsOvel p lid tIt pouco tempo, vCrlficarnlos, através
circtilacao dos produtos ogropecuOrios e j' k datlos estatisticos, que a regiSo cia Mata
(lusirials; intensificar o aproveitarnento turi 11) 1'csenta 11111 crCsctrnento) PercCntuai 1(flUal
I co dos esli(ncil(s hiolrorninerais C da repro, 1tø rnaioi do qUo 111110 regito Coiflo a do
(It' J'urnos . 	 'r'iangUlo. hoje . I orque realrnCnte 0 Estatlo

- 	 1ar•la voltanolo silas vistas, 	 nos prOxiinos
E	 mmuito iportante 1( consideracao que )n((S, para aqucla rcg60o, no sentido (IC inten-

i'crnos a seguir. Esses prograrnas de desei cificar 0 crescimento CCOnOliIiCo tl'a mesrn'i
oh not 11 to it ,.,ioiiai SI! JO I cahzados corn hso nao si,nifo di id C bOo significara clue

Ilpllcacao dos recurSos vinCuiados do Estad1 Latro desses proxirnos anos IicJuCla reião
I'tprCSOfltIltIOS [Jell) quotl(-parte do recoihirnet fiirO maTs (10 que -- digamos -- a reiio
to (II) 1CM pei'tencente 'dos municipios. 	 It TriOngulo Minei'o, mas 0 que n5o IIflpC-

que cresça C o qut' aconlece no laEnlretanto -- e para isso chamamos • 	 1 Mi
	 piano no-

-10 dos 	 .	 1iomia . - 	 S 11,10 iCu) 	 (k ii 	 ilusti cs pa rlamclitares 	 alel 	 ii ( Go (11 Il) (1 1 (IC ontx in C 1(JO nqorlontia Ji) referida, de aproximadamei. Pluto de hoje M's \Iin'ts S' 	
a do

It I 1)111) 10 (IC 01 l/t n cs o Fst (do ties era des 	 i	 (0 05 nuinei 05 qUO
a am e S10 I neon testaveis, hoje tlenti'o1mar 00) desenvolvimt'nto regional parcela n piano do Governo do Estado en) sint 	

( CSSC
interior a duos vezes esse valor, isto C, perth I 	 i	 a 	 t-' . . 	 -. 	 ,	 onia coil)

-	 .	 , 	 Plano 	 0) c0% Cl 110 r cderal Mina2 hilhoes (le ('i'UZCIi'OS, atraves de scus dive ' 	 'ntualrn 	 .	 ,S cresce
sos ((c aos: 	 DER, BURALMINAS, CASEM 	 )n( Iabarq 	

Ibl(1S tb (in(, a ontiga
( 11% 101G. F \I	 Fund)) (It' -"U'l5 e Es oh 	 ' ' 	 C 0 	 S 0(0) de Sao 11(1111) C pI.OSst'-

uira nessl( Tula, IICSSI( (beta do' desenvolvj-
ento, ate quc outras regiOes (10 Pals tenham

A fim de pOSSil)iliillr clue (( orçarnento a .o atençocs do (joverno Federal vollaolas pa-
(OJJilI(I (it)Lstado atiIljI( II cifia de 4,6 bilhi( ra o'Ias, no senfido tie ('arrear para 10 o de-
10 1976, parcela indispeiisavel 0 comnpIemem 1'1ento industrial clue hoje é carrea-
oçoo (10 l)oil )an çO requCi'ida I)OrII SC atingr a Para Minas.
t'rescirnenfo ole 10,7% (10 PIB mineiro o 6- 	

CcononHco-soci 	

ao esses.	 (IddOs nov05 C UVc'i'flO S. , pi'oposoodotar Its seguintes mg (ill t 	 '	 •	 I	 IS do flUill 01-
(11', (II ( U ato i fin q nco lit) 0 01 carnentario 	 twIll o que a pi (lilt I ( vista,sta (iCix I rnuitos
--I' lo'iobalizacac( do plan o')afi)c'fltO, adiofand (studio' principalioentt' atiueies hue, ernbora
-Se tIilII( rnaiS lmCnSa politic11 	 , 

p0 	 0501m'rb0, PO1'i(IIi 11111
cIoIon'adl( pelos orçalnen los plurianuais dci c"lbr'( 	

o o, npo 	 no espaco, corno nos
vesfill(Cnlos; 2 - 	 rc'duçOo de gastos Carrel 11111 ' 1 adIiC1a Inusica de Chico Buarque de
ft's t' aurnt'nto (IN receita; 3 --- odequacao d nll l

	fl' , anuai ia, clue ficou parada no ja-
tStltlC'lIIi( deCnd i\'idaflit'lJ to 10)5 valores 	 iUd	

Il 0 tempo passar. .Na politica e
t'onizisdos pCl( Governo Federal; 4 , 0 economico e Pl'CCISO Cstar atento,
ll'acOo (it' i'('('UI'SOS fills Areas de atendimefl Ii que erno esta ato'nto, afraves do Orçarnen-
10) st'tor social, cnfldizantio as aplicacöes (I urn ow man don a est'a (,l(sI(. niosti'ando que é

	

erno moderno voltatlo' 	 I('III)) pos Ii( soude, tralalho asslstencia e p he I manh l- , 	 ,	 para OS (las
vido'nci( social,o'ducaciio C pi'otecao an IT, fri110 estaticaolosd l( 	Ile OOt(,IO 	

adminis-
not- Ill)Il(donallo

OS". Deputado Carlos Lcrnos	 V. Esa It 
0 SR. DEP1TTAI)0 \'ICEYTE (UAB1R-

nobre Dt'putado Vicente Goiahiroha, nesfa 11acl 	 ' Uito obrigaolo ( V. Ea., nobre Depu-
lit'. ('5111 (ion ([0 ( o'ste plt'nOrio o hrilho de si 	 ar os Lernos. V. Exa., corn seu hrilhon-
I nt0'lic'nc1( 	 (Stilt eap(cidaolC (le traba 	 er engranp. 	 0 floSso profltlflciarnento
tOo 1)011) (I colon strati a no Cornissiol de Fin 	 o'flizã.1 Pros Ci tar 0 oporfuii 1(1101 C para para-
(0S. )lndt' tC'Ii)os opoi'tunidade tIc ser pro( 	 0 pelo brilhante parecer dado a pro-
III b, por S. Exit. 	 Vt ntaria

No'sto exposicao, vt'rifica-se que h0ie, 55 	 . Pre sidcnte o' Srs. DCputl(Oios 	 Desole
(linen It'. ItO Urn) perfeit( sintonia m'ntre 0 , Sr. Go' eelros p ronilnciarnt'ntos de S. Exit.. o
Vel'llO Federal C o Governo do Estado na 	 fl de rnaolor Aureliano Chaves, sentimos a
01)e lange 0 organizacOo de governn !' i	 pr1lh o11p0 ci0 que C) assalta tOIl) rc'laç'Jjo

	

pi'iornente tub. nasatribuiçoes tie serv ic 	 erna 010 mnenor.
('01110) oqueles sei'VicoS cl ue são atribuidOt

hortigronjeiros e frutas; introducSo de no-
vas eulturas no aproveitornento tie -varzeas;
fortalecirnento (10 processo de desenvoivilnen-
to industrial; modernizaçao dos métodos ado-
tados na agroindñstria, no nianufatura têx-
lii e de iriobiliarios; implantacSo de indüs-
trios modernas ; estirnulo is indi.'istrias corn-
plernentares a sit erurgia no regiio tie Juiz
(le Fora; reforco do rede urbana; ifllpion-
taç5o e meihoramento dos servicos urbanos;
rnaior apoio a Juiz (IC Fora, pelo seu PaPCI
(IC polo regional; inodernizaç5o (10 sistema
vlario

POLOCENTI40 0 Prograina de 1)esen-
VO1VIIneflfo (It' Cerrados ViSO integritr OS IC-
giOcs (10 cerrado to processo de clescnvol-
vinleflto CCOflÔlfllCO (10 Estado Nesse pro-
pi(rna serao aplicados Cr 2 980 . 000 . 000.00
no pCriO(lo 1975/77

0 Prograrno de Dcsenvolvirnento do Re-
lia() Geo-Ccoflôn)ica (IC Brl(S j l j t( \oi (lestjniir
no flOSSO Estado a imporlancia tie Cri
413. 197.000,00. corn a finolidode (1C aUJflCfl-
tar a producao agricola . Esse aurnento de
produfivi(10dt tern p01' rneta atender ao mer-
(0(10 COflSUflII (101 (to Distrito Federal C IC-
(TuZil' 0 fluxo rnigrotorio (Ill d COlon (I a (],I
Cap i tal (10 Pais

Vale do Rio Doce -- ---Esta regiao. opesar
(to grande contingen te (IC 5110 populoçao 111-
ral, apresenta baixo indict de d esenvolviinen-
to econornico . 0 Pi\I1I)ES prevé 1) aplicaçao
(IC ICCUF5OS no regi(o, a urn (IC olcancar OS
stguin tes resu] t101 OS incremental,11)1' P ilIoder-
fl izor Il 1(tiidad C 1(i01fl dustri al. prin cipal-

te (itlaflto OOS pl'()dUIOS (1C1'iVO(IOS (Iii PC-
(110110; UpVill101'al' as teenicas lie exploi'açao
(IllS pedras preciosas e oleinais recursos mi-
11C1'aiS (11) regiao; utilizar a PCCUFi( (IC (O-
It, (0111 ii fin0]1(lOdC (IC ahOSteC(1' 11 ogroin-
(I iIS11il( Io<oI, t Zona Metalñrgica e o Cani-
0 (Ills \ertentes ; prornover o reflorestarnen-

to, a Not (IC proteger us af]u pntts do rio
1)oee e tallll)C1II lflC(fltiVOl' a prottuçao tie car-
vilo vegetal; refoic 1 ,I e urban a. Iii elho-
rondo o rede viiria.

VIII(' do ICqUitin h011hl( - EstIl regiao apie-
senta o seguinte quadro é a que apresenta a
ibis baixa 111X1( (It partic ipucao no PIB mi-
flCiI'O ; 011151) UlIl dos ibis elevados deficits
Socials (It) Pais; excesso de populaco lo-
(UliZO(l( CIII terti(s Areas: sistema urhano
hastan ft precario, g€rando grofldCS (lifiCul-
(111(1 CS de integracao region al; falta (le su-
J(l)l'l C 1)010 0 OlOcaçaO (1C l'CCUSOS, it excecao
de Alnienoro . ASS1Ifl SCfl(IO, 0 GOVCrfl(( se pro-
O)C ,I illlf)lOfltOl' it tflhl'O-CStI'UtUI'O (IC

opoio. one CUflhl)l'iI'iI 0 jinportante I)OPC1 (le
induzi r 0 desenvoiviinento . Para o Vale (to
Jc1juiti nhonha. esta plan ejlid() : incentivar a
jndus!ria (IC etlulose ; favorecer ,I
de recursos nhinCr(iS e facilitar a sua inolus-
trjalizaçao; proinover a agroindustria, mor
lIlCntC a (JUC SC relaciona corn a pecuária
implaiitar 11111 sisterna viário que possibilite a
integraçao do zona corn Belo Horizonte e Tcó-
fill) Otoni ; n(Clhor aproveitanlento do poteri-
(ill! IUI'iStiCO (las eidaoles históricas

A atuacOo gov ernanaentai Corn relacOo a
t'Sst' assunft) tern por base elim jnar, tanto
quanto possivel, o sisterna de reforrnatórios,
(Iiosic'alno'nfe lt)lotad o . Consjd erarn, o Govei--
110(101 C SUI( etuipe, que a melhor forrna tie
SC I(dapfai' o nleflor 0 SOcieoiatie cOnsiste na
eriaçio do' (1111 eornpiuxo (Ic lflstituic6es de-
non)lnoI(s casas-lu'es dine pCrrnitarn ao aban-
(lonado ex perinientar urn tipo de vitIa bastan-
I' aSSCmflClh0 ('0111 1) quo' tern as nossas en-

ailças jOintt) (IC SIlOS famfljas
ESSI linha de pensamCnfo visa 1(daptar

SO0'ialnlen to' 0 Iheflt(r o' Cvifar qIlt' Se criem
'aar:t p ie prohiemas psic'olOgieos indesej0veis

0 Sr. Dt'pi(do Lai: Baccui'jji j — Nobre
1)epujado V. Exa. faz fiesta tarde urna demons-
traçOo nOo apt'nas de habiljdacle politica, mas,
Sohrt'fudo oh' (111)0 in teligi'ncia pi'ivilegiada,qoe ( , it a conho'eja dc hO moutos onos . E que
V. Lx) - no impossihiliolade real tie defender a
pl'oposta orcalno'ntii'ia, como, alias, nAo con-
seguiu o Sr. Secro'Ifujo (11 Fazentla, no irnpos-
sihi tidldt' (IC trilzt'r Oqui ciados cono'retos que
IJUdCSS)'m asst'gurar a previsio cIa receita e
ticl)( hOI( thst Iihuiçfjo (ill despo'sa, V. Exa . es-
II flzt'ndo iirna anOliso' ola InenSagea -n do Sr.
See refOi'io (10 Pbanejarnenf 0 00 Governador (10
LstIoIo, sobre OS pIanos do Governo Ainda
nw t'510111O5 diseu[lntlo os pIanos (10 govt'rno.
POlO 0 dono, o true qUc'relnos é a redidadc',' lernos repd'fido viu'ias vezes que silo eees-
51(11w, I't'cursoS, C t) OI't'aiflento, corno jO dis-
se, é irreal, é otirnista. 	 Etc nOo possibilita-
10 It I'O'd izaçOo tie cwdqut'r PlitnO) de governo,
"test')() 	 0R1's1 t' ('011) operacOes de cré-(lill -

MI(s. ('01110 Ill'l'eolito (P It ' 110() ternos (fillsJlossillil j dode pall) end j v j dtn)ento dessa inon-
to. ISsO'S pianos ('Cl'tall)en fe irOo pai'a gavetas.
'Fivevt' oportun idade (IC rechimar tie pUhilco 0
1(11100 (it' (I CSefivOivinlento (JUC 1)01') mini nao
I' pl'o)prj(fl) ('11 It' I) Ian o de tiesenvolvimento,
1)105 tie ('n gavetarflento eoino o foi o Piano
(It' 1)ost01 VO Vii)) en to (it) (ioverno Ron don Pa -t'het'o

() que ftz V. Extt, hoje, corn brilbantis-
1110 tJlIt' l't'eoflhe('o C It tnO1ise dos pianos de
p0¼-tin) 	 MIIS cu desejaria otiS-li' (he V. Exa
isto sill), dado(s quo' pudeseiu itssegurar l( pre-

Silo tIt ro'co'ift (Ia pa'OPOsta orcarnentOm'ia,
isfo 6. 50' 0 i'eO'eitil pI'evista palo 6 iflhlhOes e
Ill) to, rI Illinento' tent hose, 0 que desejo on-
vi ' two' o Fundo tie Pal'ticfpl(Vi O dos Esfa-(1(15 'ft t'1C\ai- 5 ' 4(01% na proposfa orçamen-tOria, ()it Seja, tie 120 palo 530 rnilIiOes . E is-to t' o (1(10 eu (Id'SCjo (I ti C N'.  Exa . ofim'rne, jOtoit' o Sr. Set'ro tftrio nao c'onseguiu afirrnar,(luan do in(1aguo'j de S. Exa . flIt CornissOo, aI'CSpt'i lo (It) assolflto -

Desejo de V. ExI) - tl (dos Ch I C nos tragarnfl'ailqiIil 1(10th' ciUoflt t) it previsio do propos-
II) ol'carnt'nf'tri1( - QUluto 0 anOhse V. Exa . afaz toll) o hrilhan tiSlflo de 50l( in lehi gência,
0 1 111 nunca negnej, 0' 00)11) inais ênfasc, hl'i-111111)11S11)0 C' ill let igen o'ia que o própl'io Secre-IOcio (II' PlallejamnentO)

0 SB. I ) EPT:T, pQ VICENTE GUABIRO
1-i,-. - 	 Mililo ohm'igado, nobre Deputoio LUjz
hi:o'lorini. pt'Ias suas Paiavras Iul]ftveiS 	 V.
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Exa. foi muito hondoso e ate quase me con-
moveu. Entretanto, eu nao sou de cornover-
-me muito. As palavras partern (le urn gran-
de amigo e de urn grande coracibo.M as, Sr.
Deputado, estarnos de fato fazendo, prirneirO,
uma análise da filosofia do Governo coin
son OrçarnentoPrograma V. Exa. e o nobre
Deputado Jorge Carone, no princIpio, estSo
urn pouco apressados. Os ndrnerOS virSo de-
pois. V. Exa. Os terá em rnSos. Não faltará
oportunidade. Posso afirmar a V. Exa. que 0

Orcarnento n5lo C otimista. E ate pessitnista.
Nós já ternos os ndrneros concretos, ndrneros
realizados ate 31 de agosto. E mais do que
uina previsibo, é uma realidacle. 0 Orcamefl-
to de 1975 está superando o previsto. Será
que em 1976, depois de tanto desenvolVimefl
to, de tantas empresas, nos nSo varnos ter urn
orcarncnto realista? Creio quc o OrçarnentO
está pessirnista c não otimista. Mas V. Exa.,
desde o inlcio, tern este ponto dc vista e nada
mais ha a fazer.

o Sr. Deputado Jesus Trindacle -- Dc-
putado Vicente Guabiroba, agradeco a V. Exa.
desde já, a COflCCSSibO do aparte. Von ser inui-
to ligeiro. Apenas quero cumprimentar V. Exa.
pebo magnifico trabaiho que nos traz esta tar-
de. Pedi o aparte para sugerir ao nobre co-
lega uin dado a mais para informar ao ilustre
Deputado Luiz Baccarini. Seria urn dado con-
creto, real -- palpável inclusive por S. Exa.,
Deputado Luiz Baccarini -- que é urn dado do
let (las subvencoes, que em 1976 dc vai ter
oportunidade de distribute na sua regiSo dci-

toral. Vai ser alérn do dobro em relaçiio ao
exercicio que estã terminando.

Meus parabéns a V. Exa., ao Secretário do
Fazenda, peba magnIfica exposiciio desta ma-
nhS, e a Minas Gerais pelo grande GovernO
que estã sendo chefiado pelo Sr. Aureliano
Chaves.

O SR. DEPUTADO VICENTE GUABIRO-
BA - Muito obrigado, Sr. I)eputado Jesus
Trindade Barreto.

o Sr. Deputodo Luiz Boccarini -- Nobre
Deputado Vicente Guahiroba, se realmente al-
guma expressibo cornoveu o nobre Deputado
Jesus Trindacle Barreto, isto foi urna gota
d'água. 0 aumento das subvencibeS distribUl-
das poe csta Casa para justificar o aumento
da receita do Estado, nSo se justifica, porque
não corresponde sequel- a um centésirno (IC ml-
lésirno da Receita do Estado. Mas o que nos
interessa é que Os dados fornecidos pelo Sr.
SecretãriO da Fazenda -- que seräo por mba
analisados desta tribuna - nSo são anima-
dores como disSe S. Exa., porque se ate aiOS-
to tivernos na receita corrente 3 milhOes e 570
mil cruzeiros arrecadadoS, preteridernos obter
uma receita de 11 mithöes para o próximo ano.
Porque so no receita de capital está grande
porte (Ia receita do Estado. Eu tive a oportu-
nidade de afirmar que urn Estado em desen-
volviniento prorura elevar a sna receita cot .

-rente e diminuir a sua receita de capital.

E exatarflCnt1 coin 	 de crédito,
coin alienacibO de hens, corn a transferêm
cia de capitais e, sobretudo, coin 0 fundo th
participacibes que recebe do Governo Federa

que o Estado de Miraas Sc cquilihra . Se, , 	
iisse ito Sr. Sccretãrio da Fazenda

o (Ill( , dc rerebe (10 fundo de participaç0 	 oportunidade did exarninar o Orca-

alicnaciio, tieh ens patrimoniaiS, de eITlp'r 	 Tile 	 do stado Tile d  Guanabara, (IC 1973. pa-
to

tiiflos extci'i1OS, ou de orconiento, dc Prete 	 pier estal erolo quanclo verifiquci que sua
elevar essa reccita (Ic capital, para obter 	 r:' . de capital era (id iiPdfliiS 5% e a re-

	

C jamajs ai 	 'correnhe de 95% . 	 Suas operaçCes dcorçalnento fantastico, ISSO flibO 
tador. . 	

jjtO nibO alingiiarn 1% did) Orçarnento, ou
de Letras do Estado I

	

pOSSd) partiriPar do otlinismo 	 . . 	 c a
00 e \' 	 abara ou emprestirnos de qualquer na-

Fx	 (lUc (bdiriOflSti ( Sdl matS otimista 
q1.m nao itifl_,1i (ill 1 ' 	 iii receita glob ii

(I IJ1PN Governador Aurchano Chaves e 	 t jta (IC capital global ccrrcspontiia, (, III

que o Sr. Seerctarlo da F azenda . 	 5% do reecho total

0 SR. I)EPUTADO VICRNTE GUABI36 	 Dc Moll() (111e, qUllfl(10 Minas Gerais se

BA 	 I)c fato sou otiinista . Acredito em 	 apresentO corn a receita (IC capital de 45%,

110$. em seUs homnei's e em V. Exi. Mas 1am 00 i1fl cittando silo receita eorrente
to qur V. Exa. qucira fazcr urn paraleI1 )ie apenaS aa% chcgarnos a conclusSo de
urna comparacao, entre 0 dI' 

o Estado at. il o Estado. para aicnder its suits despesas,
reeadou de icreita corrente ate 31 dc a"ost 1ja CUStC10, incstiniciito ou co que for, C
oil seja. 3 milliOcs e 800 mil cruze iros,b	 i rigado ii lii0( 11100 de 45 % titi receita de

alienaçao dc hens patrirno-
O total cia rcccita (10 Estado para 0 ano	

0jS,
(pitaI, 

Oil seja,

vein. Logicaliicntd. no ano que vem entrar 	
operacocs dc eiecllto c outros recursos

tanibCm a reccita de capital, c iiiio podeun qUCIa rccditt que aim eonstituern rccursos
comparar urna coisa corn a outra Talvea 	 vPnbOS (10 Estado. Isso para mini não C
Exit. vste,ja pretendendo impreosionar a1pi ii de (ieSCflVOlVU1ldfltO cconibmico.
pois (Ic 3 mibhOes e 500 inil pai'a 11 rni1hi live a oportunitlacle dc afirmar que o de-
voa urna (I iferença rnuito graniTe. V. Exa. r_ senv01imt0 econômieo em Minas mais cc
tou apenas to red eitt. toil cute ate agora. Par, 1iTTCia con) aquele 5 11111)1 ( OIi(( icão se exis
si juslo V. hxa. de tnt ter citado toda 	 ninguern s the nmn..,ticrn viu. I. o (lud Sd \
a'rvcadIacao ate 31 de agosto. Logicamente UIO desenvolvimento econômnico feito através
Fxa . cstcja prctendendo impressloflar alguer le umna receita (ii' capital ClOd constitui onus
te iii) Deputa(id) Cicero Dumont. 	 o Estado, pois n5o é recurso prdprio do

Quero dizer a V. Exa., nohrc Deputat EstadO. 0 recurso prop rio (10 Estado e a
Luiz Barcarifli, que tanibCm no meu pen Ia corrente. Os outros recursos, data i'enia,

dc 
vista o ercscineflto do receita de capit par) milli Sao obtidos atravCs die outros rneios.

nSo quer dizer cmnpobreeimcflto . Pelo lt 
flat) \CJ0 inotivo nenhuni paro

trend), ai estd o investimcnto do Estado. e'sa euforia, flaFo 
0 otimtsfiio (be V. Exit.

Estado eshil ten do lucro . TambCmn os débite
mPreSt1iflO, nao podem significar pobi

	

	 0 R. DEPL FAI)O \ ICEs rF. (1UABIBO-
Os eza. Gente pobre nCo tomna dinhciro emprest BA - obre Depttado, corno SemPre. 0 0J)0 -

a.
do. Quem toma dinheiro eniprestado e quem te d \. Ex muilo nos honra, mas eu (Joe-

tern condiçao de pagar. Duvido que V. Lii ro 
dizer a V. Exa., sobre o endimdaniento (10

nprestar tlinheo a quoin 11,10 The Ectado,que Os dados que you citar são ofi-
queira ei
guc. lIe sore quo, neste ponto de vista, 111 	

nao sao SUPOSIO. nern sacados. Em 1975,

coiicordo corn V. Exa. 	
operaçoes de (.m:edmto (Id) Estado montararn

a	 biIhao, 776 iii Iiioes e 200 inil cruzeiros
Vann)s ouvir o nobre Deputado Ciati em 1976. terernos I btihao, 828 rniihOes e 600

Dumont -
	 mil cruzeiros, dOlfl tIll) (lUfllefltO (id apenas 3%

p.tnnto. Sao clados fornecidos pcla SecrItaria
0 Si Dc pulado ( u coo i)unioid 	 MIt la Fa7enda I ogico quo 0 cndi\ id tmtntodo

D	 \cputado itt nit Guabirob a ,se V. Ex o- COOCO Fst do e peqm no in is crest  45% na sua n c
do, deverionlos ouvir emil primileiro Tugar Nita geral...
1)eputado Luiz Baccarini, que é ü representU
he do oposiçiio . 	

Sr. Deputudo Liii: Bacearuij - Al nSo
a Inclunda a divida fundadia, interna e ex-

Sr. Deplitado Lul: Baccarini - V. ES terna, (le Minas Gerais. Estas Saci opdraçOeS
peiliu (lUd elltrouxeSSe tambeni a receita de 	 Serao feitas no OUt) (lilt' y en). So a ii lvi di
pit ii	 0 Si Sc n ctai 10 d i F )Zd nd i 1nfor5t o rmierna de-Minas )tln_,d 111 uS Oil flit nos 2 hi
hoje (lilt', dlii operacaec tie créditdis exiC 	 de eruzeiros. Agora. coin 	 Iançamento
e OBTM, ja havia atingido o indicd' de it 	 obrmgacoes ReajustCveis do Tesouro de
ihSo e 220 niithoes (IC cruzeirOS no rece l Irl 's, 	 esta sendo feito pelt Secretaria da
Lie u.iupittd . Eu, ao eontrOrmo, fiquci reall mend a, atravt's cia Bolsa de \aione.s. c' corn a
te mais desanlmfladlo tiinda. porquc esse 10 	 a IIeSSCS popeis. qU( ('515 senilo tentai1
cc cievoii-se e veli atingir a prcviSad) orgarnO d 	 to de Janeiro polo SecretCrio do Fazen-
t-,'iria did oPd I a c o ( s dc cit duo ,to o fim .1tmams os ernpm c stimnos d Xtd rnos Line n )tU
dolidflt( d\dld1O 	 flt 	 ir to icmcdito qUt I sittl tç to (Id Mi

V. Ext. dissd' qu' so (omit em P re 1 a$,mer1 mntia pior do (TUC Sd encontra no

d1uemu tell' crCdito. Mets iniiago se V. EU 	 Est5 	
Quanilo V. Extt. falou em divida

rio 0 set, orçarndflto, incluiclas as su 	 fl 	
Ilisse que se cievou diii apenas 3%.

pesas, teiido quc complemental esse orca 	 60% 'erdade. cIa c. devon cnn ionic (Ic 5(1
to doll) ennprc'stimnos hancCrios . E sinai de e tan00' porque ess cifra de 1 bilhão, 800
ficiCnria 	 oCo de desenvoiviflidflto. 	 n)ilhoes de cruzeiros cjue consta (Ia

proposta orcanientCria, o Governo ainda está
pedindio PO1it realizar, no ttno qtic vein, in-
depermdente tia divula fundada intenna e exter-
net. 0 alt. 8. cia proposta orcarnentCria auto-
mizo o Estado a realizar operaçoec de créclito
ate esse' lirnite. E isso ndo é 0 montante da
livido. C a ree'ila prevista - E rnais dinheiro

('mnoresta(lo (Luc o Estado pretendc, indepen-
dentemoente do que iS deve, para poder corn-
JiP SUet rcceita total pFdViStO para o and) de
1976.

V. Exa. C muito intehgcnte e hSbil, mas
II em pod o , a firrnar qut' ci dIvida fund ada inter-
no d extonna sejo de 1 hilhSo e 700 tniihöes
tie (ruzeiros

0 SR. l)EPUTA1)O VICENTE GUABIRO-
- 0 nobre Dcputa(lo Luiz Baccanini, quan-

do fahu sohrc' 0 ('nil ividamnento ito Estado, prd'-
cisi lemnbrar-se de (Tilt' 0 Estado tern urn es-
cedonarnentci 1)0110 pagan suits dívidias A dIlVi-
do do Eslado mieto paga dc urna so vez, no
iliesino ano - Sc todos os titulos fossem 'en-
(er dlii 1976, podenlarnos diz'r quo sell
semio o mutomitconte do (Ilvida do Estado para
(ste an(t - SiltS existe um escolonamento de
d ez oil linos d, pontantd), flab precisamoS
preoculacir-nos. Se V. Exa., Deputado Luiz Bac-
carol i. coinpror maIn carro ci prctzo, nurna fi-
ntncelma, V. Exct. nSo tern o déhito todo pa-
lo o mites seguinte . V. Exa. ire pagan suit oh-
v ida parcelail eilfldnte . AsSiil e a djvida do
L$tctdd) - Lid' fez tiiii longo escalonarncnto e nSo
vii predisar pagib-ict de tuna sO vez

O nohre l)eputado Baccttrini faia que 0
S ctietcbnio (Ia Fazeniia foj ao Rio, tentando
vellder o sell . E faict coin de dc'bo-
t-he - S1is o Secret5rio nao foi ao Rio tentando
vender ii Sell P a P d1 - S. Exo. jib foi coin o sell
pee pci vendido, poncw' o crCdito do Estado
C extmoordinario os seus titulos tern aceita-
cilo nibo sO ein Minas, mac em todo o Pals.

o Sr. Depulado Cicero Duniont - 0 nobre
I)eptitado Luiz Bctccctrini disse que V. Exa. Pe-
el polo o1iiiiisino, rnas ci e Pedit pelt) pessifihis-
non. Se pudess' haven urn lnhdrcarnhlo entm-e o
olirnismo dc V. Exa. e o pessimismno do Dc-
putado Baddalili, teniarnos umna Otica exce-
len Id 1) 11 0 o exanie (Ia proposta orçamentS-
lilt - 0 pd'ssiiiiisrno do Deptitado Baccarini é
que 'I'Lio o 1dm soeornido muito . No (boverno
passctilo. S. Exa. tambérn sustentou que o Or-
çanuenlo era irrial c otirnista . Entretanto, ao
P iii dos qnatro cmos di' govc'rno, o Orcamento
live supiravit -

0 Sb. i)EPUTA1)() VICENTE GUABIRO-
BA - V. Exa. 1(11) nazao, nohie Dd'putado Ci-
cero I )omnion I. dlii faiar do nueu otinusmo . Mas
o pessirnisnio do Dc'putado Baccarini é que nos
estib Prcoeilpafldo. PO1dlUd S. Exu. nibo C Plo
pessimnista dOi)idi vent delnonstranilo agora.
Pr'fi ro sen otirnista, ponqne 0 otirnista pode
etreti. 0 (Rid' liltO acontecc corn 0 pessiinista

0 Sr. Deputdo Lai: Baccai-iiuj -- 0 no-
bit- I)e-pul ado Cicero ) Durnon t i-cfei-iu-se, aqui,
aos orcanientcs possados, quo, na opiniSo de-
le, foroni realizados . 0 dUe nós cniticarnos, no
piucct (It) Hon Ion Pacheco, fol iidlllilo (h id' can-

setifloc tie tiiZdl, (ieSsa tnihiuna 	 (l ime altO CXUS-

S
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tia a verdade orcamentOria por ele pregada.
Tanto isso é verdade, (1' S. Exa., o Govcr-
nador Rondon Pachcco, quando reccbeU o go-
verno, recebeu-o coin débito cxterno e in-
terno clue dc tevc habilida(le (le triplicar Oil

quadruplicar. En tOo S. Exa. rcalizava o seu or-
carnerito através de operacOes dc crédito, or-
rancadas deste plenOrio por uma rnaioria esma-
gadora, apesar dos obstrucOeS do ifliflOria 011

através (le lancaniefltOS de tItUlos cia clivida U

blica. SO assirn o cxGovernadOr conSegUiu rca-
lizar seus orcarncntos. E en riOo vejo nenhu-
ma vantageili nisso. Continuo dentro (10 men
ponto de vista. NSo é ser pessirnista, é ser rca-
lista afirmar a insolvência (Id qualqucr entida-
de on ernprcsa quc, Para completar sen orca-
mento e suas despesas obrigatóriaS, y e-se na
necessidade de rccorrer a crnpréStimOS de qual-
quer natureza on de alienacOo de seus hens. Se
V. Exa. comprovar quc existe desenvOlvirnCn
to em Minas Gerais --- floss (ICSCflVOIV1IIICIIt0
real, nao 0 (ieSeflvoly irnento sic propaganda
- talvez, entOo, eu possa concordar COfli V.
Exa. e cleixar de ser pessirnista

Outra coisa: V. Exa. (lisse clue a clivida
(10 Estado é escalonada. Isso estâ prcocupafl-
do-floS, porque cntendcifloS cuc' esse escalo-
narnento estender-se-a ate 1979, quando o MUB
deverO ter o governo do Estado. E fOcil cndi-
vidar para outro pagar.

So existe nina fornia dc afastar o MDB (10

Paiácio cia Liberdade em 79: seria negar ao
povo cleiçdes slirctas. Mas confiarnos nas pa-
lavras do Presiciente do Repdblica, e é S. Exa.
qucin afirma que havcra cleicoeS sliretas . Coin
estas o MI)B nOo perdcra eleicOcs. Poe isso,
nOs nos preocuparnoS corn 0 cscalonafllcnto
(la divida, e pocic ocorrer (tue 5) Governadoi
Aureliano Chaves proceda do mcsrna forina
como procedeu 0 Govcrnador Rondon Pache-
co. Isso flao C pessimismo, é honor.

o SR. DEPUTAI)() \'ICENTE GIJABIBO-
BA - - Nobre Deputado Luiz Baccorini, estou
vendo clue V. Exa. dcixoii sic ser pessimista
Para ser sonhador. V. Exa. estâ agora sonhan-
do coin governo futuro do MDB. A rcali-
dade nos mostra quc ninguérn ird tirar cia
ARENA este governo. Na verdade, o povo está
muito sahsfeito corn a ARENA, corn o Pre-
sidente Geisel e coin 	 GovernadOr Aurcliano
Chaves.

V. Exa. diz (tue o Governo anda tonian-
do einprCstimoS Para pagar slividas. N ,,-to inc
consta quc tenha vindo a esta Asscn'blCia ne-
nhurn projeto sic crnpréstimo coin eSSa fina-
lidade. Toclos os ernpréstiflloS são Para inves-
tinientos e n 7to para siespesas.

0 Sr. Depzitado II IIIT?l)CItO c/c Allfleid(L -
Nobre Deputado, apeflaS para urn complernen-
to a resposta que V. Exa. sleu ao nobre Dc-
putaclo Luiz Baccarini : S. Exa. fez. talvez ma-
liciosamcnte, unla comparacac) do rcccita tn-
butIbnia ate agosto dc 75 corn o montante to-
tal do Orcarnento, tornando 0 parcial c cons-
paranclo coin total, tentanclo mostrar 11010

clisparidade inexistente. Gostaria de provar
quc a projecIbo para o ano toclo atinge 4 hi-
lhOes e 584 milhOes dc cruzeiroS comb anne-
cadacIbo total, importância que, cornigida sin

inflaçIbo, no base sic 25 1/c, atinginia 5 isi1h!
584 rnilhOes de cruzeiros, valor quc O1U1tQ
oproxirna do receita IributIbnia orcada Para

Qucro clizer fiaTs a V. Exa. (Inc 0 nob1
I)eputado Luiz Baccanini, ao refenir-se as del
pesos dc capitol, nao escioicceu hens.
dizer clue o orçanientc) dc capital otinge a
Ira sic 4.6 bilhOes sic CFU/.dJl'OS, coil, U111 acri
(111)5) sic 51 ' 	 sobre o Orcamnefltb dc 1975,
djtlafll() OS slespesos corn pessoal, too
toslos pelo iiobrc hancoda cia opoSicao CQ1,
inSUiiCiClltcS, possarafli de 1.9 billides Para 3
hilh6es de cruzeiros cm 1976, coin aeIé1
ciniss sic 71% . Pcr al Sc ye que as operaç61
sis crCdilo sIlo feitos ctentro cia nova Iilo5
fist did) Estoclo invcstidor . . Estanlosaulnentan.
sb 0 patnilllôfliO ocionanic) do Estaclo de f1Ill  

a transfonmus-lo cm Estado industnializads

0 prcsjcto da FIAT e oUtl'Os projetos iii
siustriois indbo trazer grande bcmn-estar para
nosso Estodo. fac e 0 receita emergefltc do IQ
e 00 11grandc ilunc li t o  sic inao-de-chra dleman
dada no Grande BH . CornpnceflSivelments
tisis prsjetos incornodiirn, sobremodo, a has
sissia do MDB. 0 que cstO sendo realizado, atri
y es cia slinaiflica asimninistracao do nobre G.
vcrnasbor Auncliono Chaves, irIl colocar m
pssnto final nas pretensIleS sonhadioras do AIDE
sic ocUpar 5) gov erno cm 1978. Mas concord[
coils V. Exa., nohec Dcputacio Vicente Guabirs.
ho; dcvemnos cicixIl-los sonliar, poiS, segund
dizeni us psicofloliSiLlS, se as J)essoas nIbo sc
nhoncin, dos p( , dtdfl) ir its raias cia loucurs
1)cvernus sleixar uue o nobre 1)cputado Ba
cssnini e Scns cinincntcs comnpssflhlci r O s de ban
casio sonheni coin o govcrrlo dc 1978. E an
legitirno si hello uue lhcs assiste . Mas 0 pom(
de Minas Gerais, ciuc cstIb alento, que esi
osnnpssflhafldd) a proiieua ssdrninistracao plc
nejado sic) Sr. Governadbol AUrcliofld) Chave
sabera sian nas urn, o referendu m 0 sua ad
mssinistisscao, vOtalldd) no ARENA.

I )evo ciizcr ;I 	 Exa. que muds) nos hot
1.0, mUTt)) nos scnsibiliza, estar a bancada d.

osiçIbo incornodacia coin 0 orgafl0giaffla a
ministrsitivcs do Estaslo e preocupada Cofli

tronsicrens Os sia tai'efo si a elslhoi'OcOo orcs
mentania p55155 a Secnctania cio Plancjameflt
Ate pssnecd qnc o Sr. Dcputadcs Luiz Baccad
Il i estlt sensio cventualnidflte lesaciss pela
cietoi'ia do Fazcnda . AchL5 S. Exa. que IlL

liavensiss urn csvaziomento no Secretaria T

Fazensia. 0 (Idle nIb existe; silas. se cXiSt1
o qnc tcria a iioncacla did) MDB a y en coIfi

te ossnn to? E urn assunto do ccononlia jt
no (lb ( j ovemno. Dc mosic clue rnuito flOS

tiiiuio a illanci V0 (01110 Sc senteiil agastads
us integiantes sic MDB, 550 ydndlIl (luc as
itrizs si escnvolVirndntiStoS dc) GovcrflO iP

klan us issnitodcu dos etciçOes sic 1978

() Sib. 1)EPEJTAT)O VICENTE GiJAB
BA	 Slm.ntsj obnigasbo a V. Exa, nobne
tad() I Iumnhsmto de Ainmeisla, (1ue vein co
huindss 1Joia ill eihoror noSSs) pronunciame
he hojc. Sna in teU genc ia C hrslhante e
-11555 	 s1uci oslo.

0 Sr. Depulado Luiz Bciccarini - Sr. De-
put-ado Vicente Guabiroba. I)c inIcio, quero

CflS discordar do Sr. Deputado Humberto
de Allmeida quanto OOS dodos referentes 0
eceita sic capital: (a matCria lida pelo Sr.

pcputahlo Luiz Baccarini nIb foi cntregue a
0quig1a)

Portaflto, hO difcrcncas cOfll rclaçIo aos
nossos dados. Os mcus estIo con-dos, confor-
me iá afirmei.

0 Sr. Depulado Humberto de Almeida -
Citei 4,6 rnilhOes do orcornerito sic capital pa-
ra 1976.

0 Sr. Depulcido Lui: Buccurirai -- Os da-
dos he clue disponho são de 3.918 rnilhOes.

O SIR. DEPUTADO VICENTE GUABIRO-
BA - I)esejo prestar uni pcqucno esclareci-
nlento 00 nohne Dcputado Humberto sic Al-
meisia . Dc fssto, o Orçarnento prevC quantia
diferente cia rncncionada per S. Exa.

0 Sr. Depulado Luiz Baccarini - Desejo
apeflas dan urna resposta ao nobre Deputado
Humberto dc Aimcicia . .10 afirmei c continuo
afirnlafldlo clue 010 son cu quern estl .sonhan-
do coin PalOcio do Lihcrdacic Quem estl
sonhandlo a cssc respeito C o povo. N5o esta-
urns preocupados; muito pelo contrIbrio, ate
desejamoS colahonor coin o Govcrnador Aure-
liano Chaves, a fun sic quc faça, dc fato, urn
govenno que atenda Os aspiracOes dos mmci-
ros. Bern sabcmos que iremos ganhar as dci-
cOes Para 1978. 0 povo qucr votar no opo-
siçIo, cflier urn novo eslilo de governo, urna
nova acirninistracIo, nias o Governo Aurelia-
no Chaves, nesses quase setc meses, estl den-
tro dos mcsrnos inoicics, (Ia niesma tCdnica po-
litica do ex-Govennacior Rondon Pacheco.
Fataimente ira lcvai- a ARENA a uma derrota
fragorosa. 'Mo se aleguc, tambCm, clue a ARE-
NA ira fazer maionia ncsta Casa, ponque nbc
é através dc cleiçbcs proporcionais quc se p0-
de ter o indice cia vontadie soherana (10 pOVO,
mas sb's através cbs cicicIbes diretas. 0 no-
bre Deputado Humberto de Airneicla, dc sim,
dá a sua contrihuiçIo Para a ARENA, assirn
como todos OS ilustres dieputados do ARENA.
Nbo serO, também, sstravés dos eleicOes muni-
cipais. Alas, na horsi em clue 0 povo tiver clue
se manifestar atnovCs die eleicOes rnajoritO-
rias - o que n5o C urn sonho e, se o for, é
do povo - 1110 tenharn simivisia sic clue pen-
dera Para a oposicIlo.

Tenho certeza (Ic clue, no mnomento em
clue o MDB assuinir 0 Governo do Estado, no
mosnento em clue liver o governo, ira encon-
trar pela frcnte urna tarefa dificil e espinho-
sa, clue é a de sanear as financas die Minas
Gerais.

0 Sr. Deputado Humberto deAlmeidci -
Sr. Deputaslo, gostania dc esclarecen i C0fl
troversia entre a minha asserti y ss, de clue 0
orcarnento sic capital era cic 4 hilhOcs e 600
mlihoes sic eruzeiros. ( i assertiva do Depu-
tado José Luiz Bsscessrin i, queestiniou em's 3 hi-
ihoes c 918 nl:lhocs sic (iiizsirbs

Aeontecc. nishnc I)epntadlso cjUd, no dX
POSLcbo (I 	 nusbivsu, 	 as)issp5)nha 55 pis)p(ss-

to oiçarncntOria, quase in fine, consta o se-
guintc: "0 orcamncnto de capital Para 1976,
ccsnfonm'sc jib indicado, estI estimado em 4 hi-
ihocs c 600 i'silhbes de cruzeiros, não jnclu-
indo as parcelas financiadas pelas empresas
cstatais e paracstatais, destacadarnente 0 Ban-
Cs) dc I)escnvolvirnento de Minas Gerais", o
(lime vern confiernar minha assertiva.

Neste casb, entendo que no previsIo do
l)cpntado Luiz Baccanini falta alguma parce-
Ia uiitiva clue, de im'sediato, n5o sei qual seja.

O SR. DEPUTADO VICENTE GUABIRO-
BA Sr. Prcsiclentc c Srs. Deputados. Ao
considcrannios que hoje formamos o corpo c
,I dos homncns dc arnanhb, compreen-
sien)os 0 eley aclo espiiito pdblico do eminente
(overnssdor, clue tanto Sc sensibiliza corn o
abanciono e a rnam-ginalizacIo a que estão re-
legasios Os 11OSSOS menores

Entenslernos e aplaudimos a disposição de
S. Exa., de adotar medidas realmente capa-
zcs dc minirnizar os graves traumas que a
I1dSSSL) estrutura social provoca nas cniancas
citsvalisias

O Orçamncnto Para 1976 estima a receita
ens Cr8 11.487.852.400,00 c prevê a despesa
ncssss inesma irnportIncia, distribuindo-a de
mnancira judiciosa no atencliniento dos aspi-
nodes bOsicas (to povo: desen yolvirnento vol-
iasio pra 0 homem, fazendo dde o susten-
tacuis) do atuaçIo politico-administrativa.

Foi o nosso Orçarnento elaborado corn 0
assessoromento do Instituto Latino-Arnenicano
dc Pionificacho Econôrnica e Social - ILPES,
6r.,, ,,-to sic prirneira linha em matéria de téc-
nica srçarnentaria.

Todos Os sctones opsracionais do Estado
esdahorararn no elahoraclo cia proposta ora
emil cxarne, dernoristrando a perfeita integra-
çiso existentc cntre Os vánios setores da ad-
ministraçbo pdhlica.

Pclo estucio cia cxposicbo de motivos do
Si. Sccm-ctInio (to Planejamento ao Sr. Gover-
nocbor Aureliano Chaves e observando os do-
dos cia propostss orçarnentInia, yerifica-se
quasi cxtraordinsmnio serl o irnpulso quc a acão
govennarnental vai iniprimir aos setores so-
ciois, principalmente aos seguintes: educacão,
holntacao C uibanisrno, sailde e sancamento
c assistCncia e prc yidência social.

No ant. 3. 9 do projeto, onde Se faz o des-
stoi)ram'sento das clespesas previstas Para fun-
cods c órglos, Para 1976, encontramos o des-
taquc cia verba de Cr8 1 .434.865.300,00 Para
a csiucacho e cultura, enquanto a Lei de
5[eios Para 1975 destinou Para o setor a im-
pontanela dc Cr8 865.515.100,00 Compa-
rondo os dois orçarnentos, sente-se como a
atcncbo do Goyerno se concentra nessa area
sic atuaçho.

Os pontos bOsieos da polltica do Gover-
no no campo do ensino estIo concentrados na
iacionaimzaçao e revitalizaçbo do sisterna edu-
sacional dos prCclios e equipamentos, expan-
ssio (Ia recic fisica dc prédios escolares, apu-
racao do maxirno rendimento dos recursos
em prsgacbos, in)plantaçbo e aprirnoramento das
tCcnisos he supery isionar c inspecionar, cria-
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çSo de urn prograina de orientacSo educacio-
nal, xmpliac5o dos programaS de assistênCia
ao educando nos setores da sañde, alimenta-
ç5o, bolsas de estudo e material escolar.

Encontramos, ainda, no setor educaciO-
nal, a destinacão (la verba de Cr$ ........
30.145.000,00 a adininistracão indireta, enri-
quecendo a contribuicão do Estado no senti-
do de solucionar oS problenias afetos a essa
Area.

0 Sr. Depulado Sérgio Olai'o Costa -
Nobre Deputado Vicente Guabiroha, V. Exa.,
nesta tarde, brinda-nos corn uma excelente cx-
planacao. Jã live a oportunidade de dialogar
corn V. Exa. neste plenário, quando, ocupan-
do a tribuna deste parlamento, fui apartea-
do, corn muita honra, por V. Exa. em diver-
sas oportunidades. E, nesta tarde, quando V.
Exa. faz urn pronunciamento dessa natureza,
urn pronunciarneflto enriqueciclo tie qualida-
des, cu me vejo na obrigacSo de, como vice-
-lIder da bancada do MDB, trazer a V. Exa.
não urna contribuicao, mas apenas urn mo-
desto aparte em que procuro situar-me den-
tro do discurso tie V. Exa., Para nurn futuro
próximo constai-, taivez, dos anais (la Casa
este men pronuncianiento iflSeri(lO em tao
hrilhante discurso que V. Exa. pronuncia.

Alas, nobre Deputado, eu devo dizer a V.
Exa. que realmente o Governo (10 ilustre Go-
vernador preocupa sobremaneira a bancada
da oposicSo. A bancada do M1)B encontra-
-se realrnente preocupada corn o Governo de
S. Exa. o ilustre Governador Aureliano Cha-
ves. E devo dizer a V. Exa. por quê: a ban-
cada do MI)B teme o abismo, a tragédia, a
derrocada; enfim, a hancada do MDB tome
• própl'iO caos.

Portanto os pianos e projetos de S. Exa.,
• Sr. Governador, deixa-nos profundarnente
iiitercssados no son Governo e preocupados
corn dc. V. Exa. é urn deputado assiduo aos
trabaihos desta Casa e cleve ter observado
que urn deputado da sua bancada, o nobre
Deputado João Navarro, inseriU nos tral)aihOS
desta Casa urn requerimento cnderecado ao
ilustre Governador, no sentido de que S. Exa.
nSo perrnitisse que urn municipio (10 Esta-
do tie Minas se desvinculasse do seu pro-
prio Estado e se bandeasse Para 0 Estado
do Rio. Refiro-me ao Municipio de Rio Preto.

Veja V. Exa. que quadro caOtico, deso-
lador, que moldura entristecida Para 0 Es-
tado, quando urn rnunicIpio deseja emaflci-
par-se de seu Estado, ir embora, pertencer
a outra unidade da FcderaçSo. Tenho ver-
gonha de dizer que SOU deputado de urn
Estado onde existe urn municlpio que nSo
(leseja mais pertencer ao teri'itório mineiro.

A bancada dii oposicSo preocupa-se coin
os atos do Sr. Governador. i: óhvio ululante
que temos de nos preocupar, e veja V. Exa.
o magnifico exemplo que the d on. Corn re-
lacão ao Orcamento, defendido por V. Exa.
corn tanto brilhantismo, devo confessar que
nao tenho condicOes de discuti-lo. Por quê?
Porque simplesmente o ignoro. Ele nSo foi
enviado a cada deputado, como deveria ter

sidu . ELI 0 conheci atnavc'S do ilustre De.
putado Baccarini ha alguns minutos atrás
l)csejava conhecer o Orçainento, [odo 0 se
conteudo, Ic-lu Clii niSos, quando viajci pa.
vu rninha regiao cleitoral, para clue, em naj.
nlias horas dc lazer, pudesse fazer tim es!0.
(10 ulaiS aprofundad 0 (10 mesmo . Nao live
oportun id ade Pergun II) a V. Exa. e penso
corn meus botoes: terO 0 Governo do Esta
do interssc em subtrair esses conhecirnen
tos. eni suhtrair essas informacOes? Acredj
to clue nSo.

Dcvcmos disc'utir o assunto corn prii_
fundidadc nc'ste put'iaiiicnto . Ailiniro o diO_
logo (Ic V. Exa. coin  Deputado Luiz Bac-
carifli C corn outros deputados desta Casa.
No entaiito, clevo confcssar quo não pode-
cci fazer o IflCSO, p01 desconhecirnento de
cauSa . E posSivel quo aiIi(ia receba o Orça-
mento e, conhecendo-o, poderei discuti-lo corn
V. Exa.

Quando V. Exa. se referiu a Zona da Ma-
Ta e prorrastinou pianos e projetos Para a
inesina, CU. colilO Iioniein (la regiSo, digo a
V. Exa. cjue a Zona cia Mata está exacerbada,
aliundanic. transbordante dc tantos pianos e
projetos A Zona cia Mata siinpiesrneflte pede
açao, pede trabaiho ; a Zona da Mata pede
exclusiv umente que se ciahorern pianos, mas
qUe esses pianos sejam executados. A Zo-
na Mata ja conheccu projetos e pianifica-
'OeS (IC tantos governos, principalmente dos
governos arenisias, nias a Zona da Mata des.
c'onhece a execuc5o desscs pianos e lastima
qne des n5o tenham sido executados . V.
Exa. sahc clue cu represento, corn muito or-
guiho, a Cidade dc Juiz de Fora e inilmeras
eidacies sutalites (IC Juiz dc Fora. Juiz de
Fora a capital da Zona cia Mata, nias ela
csIO niarginalizada, esquecida e uitrajada nao
S 6 peio (OVCVflO Aureliano Chaves, mas tam-
hem esteve esqueeida polo Governo anterior.
Portanlo, (leVo dizer a V. Exa. c'ue, quando
(IS (leputados cia bancada governista clizem
( i tiC c) iiustre Governador tern apenas aiguns
1IICSCS (IC governo, larnentarnos esta afirma-
çao. To los sabenios quo o ilustre Governa-
cloi' estO realniente. (IC (lireito, no Governo
do Estado hO alguns meses, IllS, dc fato, S.
Exa. já governa ha quase dois anos, porque
foi 0 governador indieudo, prcdesiinado pa-
ra (lil'lgir OS diestinos do Esiado, e S. Exa.
jil conhecia, de antemSo, todos Os nossos pro-
ijiernas on, peio meflos, tinha a obrigacãO
(IC eonhec'e-Ios . E ncccssOrio, porhanto. (111C
eobrernos dc S. Exa. nOo apenas os pianos
c us projetOs inseiidos no ciocumento, mas
iarnheni cohiernos o liabaiho organizado.

o SB. IRESIDENTE (1)EPUTADO JOAO
FEBHAZ) A Presi(tência infornia ao nobre
l)eputaclo Sérgio Olavo Costa, corn hcenca do
oradoi', clue, no (liii 1 de seteinbro do cor-
rente ano, foram ciistrihuidcs avuisos cia prO
J)051U orçaiiintaria a todos us Srs. Deputados

o SR. i)EPIJTAI)() VICENTE GUABIRO
BA	 - Tainhéni o Minos Gerais puhlicoU
proposta orcarnentaria.

O Sr. Depiztado Sérjio Olaiw Costa - Sr.
Presidente, eu nOo reeebi esse doeumcnto

o SR. DEPUT,DO VICENTE GUABIBO-
Nobre i)eputado Sérgio Olavo Costa, V.

Exa.falou sobre o temor do MDB corn ida-
ao atual Governo: quo 0 MDII teme o caos,

abiSm0, a derrocada, etc. Que fertihdade dc
o ressOc s! SOo de fato terrnos que podem irn-

ressionai' as pessoaS, mas cre jo nOo ser de co-
aciiO porque V. Exa. reconhece quo Minas
erais tmii cnn governo destacado em todo o

]B rasil. 0 Governo do Sr. Aureliano Chaves tern-
-se red o como urn govei'flo de destaque.
Todo o Brasil reconheec Minas estO hem
governa(Th

Sohi'e a Zona cia Mata, posso informar a V.
Exa. - como alias jâ faiei neste pronuncia-
rnento - sobre Os pIanos (10 (joVerflO : clue o
Govern o tell ' o 1R0DE5IATA, urn piano Para
a Zona da Mat,', que é urn dos Poulos (le preo-
cupacOo do Governo, sobretudo .Iuiz de Fora,
principal pOlo (IC (IeSenVolViliientO daqueia cc-
gião.

Sr. Presidente e Srs. Deputaclos. NSo po-
demos deixar dc nianifestar a nossa concor-
dância co n' o novo enfociue do Governo quanto
aos problernas prioritarios de sua aciininistra-
çäø. 0 scior educacional nufleii'O, por inotivos
vários, esteve relegado a piano secundário e, de
alguns anos para cO, as clificulciades foram-
se acurnulando nessa Area. Surgiu o desâ-

n jmo, corn sua seqQela de males, e Minas Ge-
rais, qUe ja OCUOU OS prirneiros lugares na-
CioflaiS CM terrnos de cultura, passou a figu-
car nas prirneiraS pOginas dos jornais corno o
Estado brasileiro em quo Os problernas de
ensino cram dos rnais sérios em todo o Brasil.

Nacua pode atingir mais cliretamente o
homem do que a educacao e a instruciio. Se
dermos ao 5cr huinano as condicöes bOsi-
cas Para SC edlUcar e se instruir, estarernos
possibihtando que dc lute contra quase to-
das as adversidades quo o cercam, do nas-
cirnento 0 morte A luta contra as doencas, a
capacidade de cornpetiçOo, a oportunidiacie de
trahalho, a aceitac5o das diferenças sociais,
o arnor 0 natureza c aos seus dons, a ascen-
são social, a possibilidacie de hem eriar e
encaminhar os fiihos na vida, a forrnaão
de personalidade crnocionai C psiquicamente
bern estruturadas, tuiio isso é mais fOcii pa-
ra quern tern aiguma instrucOo. E é quase
impossIvei Para quein nunca a teve.

Dessa forina, Sr. Presidente e Srs. Dc-
putados, ao iado (Ia saimde e do tnabalho, a
educacao constitui a meta do verdadeiro po-
litico, daquele quo busca alcançar a Paz so-
cial, somente possIvel corn a iniegracOo do
deseni'oivjmento aos mais ardentes anseios
de realizaçiio pessoal do ser hurnano.

0 segundo setor social a sec destacado
pelo Governo, corn destinacao suhstancial de
verba Para suas ativicladcs, é o cIa hahitaçOo e
urbanismo. No presenle exercIcio, o setor
dmcpoe da importOncua dc CrS 13.569.000,00,
COnforme constou da Lei de Meios Para 1975
e, Para 1976, a previsOo orçamentOria é de
Cr$ 179,50050000

- Cabe aqui, novamente, o flOSSO comen-
4rm 0 a respeito (Ia linlia filosófica adotada
peio Governo, de c'tijdr, antes. do homem e

desuas necessidades, scm descurar do in-
centivo a indOstria, ao comércio e a outnas
atividades econOrnicas, corno serã feito atra-
yes dos cliferentes pianos dc desenvolvirnen-
to regional, pela aplicacOo dos prognamas es-
tratégicos sctoriais e regionais. A habitacão
é Lou dos inais graves probiemas a serern en-
frentados no atual cstOgio do nosso desen-
volvirnento e nOo se restringe apenas aos Ii-
mites do nosso Estado. 0 Governo Federal
vein (lispensandlo ao scIon sua mOxima aten-
cão, pois os hornens pdblicos sabern que uma
clas rnais clernentares aspiracOes hurnanas é a
casa própria.

NOo varnos estuclar aqui 0 aspecto so-
cial (10 problerna da hahitacOo, porque enve-
redariamos no terreno dii soeioiogia e da
flossa evoluçOo cultural, (iesvirtuando a toni-
c'a (to nosso pronunciarnento, quo desejamos
se fixe na anOlise do Orcarnento Para 1976.
Alas (ieve ser ressaltada a sensibilidade do
Goi-erno Para essa questOo

A tcrceira Area social bOsica é a da san-
did e sanearnento. Dc Cr8 259.611 .200,00, em
1975, passou o Orcarnento Para Cr8 ......
405.640.300,00 a verha destinada a essa pro-
grarnacao.

EclucacOo, trabaiho e saüde formam a
tricotornia das reais necessidades hurnanas.
A capaciciade produtiva de urn povo está na
razOo direta do atendirnento de suas carên-
cias no sctor dii saOde. A mortalidade y en-
ficada mis faixas etOruas mais jovens tern re
flexos miegativos no desenvoivirnento e pro-
gresso die qualquer pals, pois a massa popula-
cional apta pura o trabalho serO o resulta-
(10 dla ijolitica dcsenvoivida peios Orgãos res-
ponsOveis (10 governO. 0 piano tie atuacSo
do Govcrno mnineiro prevê vários tipos de
iniunização, atingindo 21 rnilhOcs de pessoas,
amnpliaiido-se ainda os programas de contro-
Ia a maiOria, doenca de Chagas, esquistosso-
niose, lepra e tubercuiose. A eievacão do ni-
vel dc vida cia populacOo ---- pela reducOo da
mortalidade infantil, reducOo da mortaiidade
em genii, coin a acOo conjunta de combate
preventivo Os doencas tnansmissiveis, redu-
cOo cia invalidcz, atendimento a doencas cr0-
nicas c expansOo do atenclimento medico
constitui a preocupacão linear olo Governo,
no setor.

0 outro ponto bOsico do prognarna apre-
sentado polo Governador Aureiiano Chaves é
o da assistCncia c prcvidência social. A pro-
posta orçamnentOria cm exame separa em pro-
gramnas diferentes a saude e sancarnento e a
assistência e previdência social. 0 Orcarnen-
to de 1975 cnglobou os dois prirneiros pro-
grarnas, Para cuja exeducao dcstinou a ver-
ha de Cr8 259.611.200,00, e, Para o trabalho,
assistCncia e previdencia, reservou 0 montan-
Ic dc Cr8 378.921.500,00.

No presente cxercicio, foram destinados
Cr8 638.532. 700,01) para Os rcferidos setores,
enquanto Para 1976 a soma das verbas Para os
iliesillOS prograrnas itinge o rnontante de
Cr8 1.111.229.000,00. Esses dados provam a
(IiapuSiçiiO govo. rnauiiental de possibilitar aos
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prograrnas supracitados crescimento superior
ao da despesa geral do Estado, em posicSo
superior a media geral dos sistemas operaClo-
nais.

Dc 1975 para 1976, o aeréscimo do pro-
grama de sadde e sanearnento foi do ordern
dc 62,1% o de trabaiho, assistência e pre-
vidência atingiu a 61,5% e o de educac5o e
cultura, 61,45c.

A area cia agricullura foi contempladla
corn a verha de Cr8 570 .985.500,00 para 1976,
contra Cr 378.609 .300,00 em 1975, verifican-
do-se o acréscimo de aproximailamente 34%
Para o próximo exercIcio. Essa exparisao pre-
tendida clara a Minas Gerais condicSes de al-
terar profundamente sua posicao no panora-
ma econômico nacional, prornovenclo a inte-
gração vertical (Ia agroindiListria mincira.

E tambem bastante rcpresentativo o au-
mento orcarnentario verificado Para o setor
do inddstria c comercio, que, de Cr8 ......
730 .486.700,00 em 1975, passou Para Cr$
1.018.450.000,00 em 1976.

0 clesenvolvimento industrial é indispen-
sável ao crescirnento econornico (10 Estado.
NinguCmn pode ncgar, porem, os efeitos perni-
ciosos que urna politico eminenternente indus-
trial pode acarretar, porque a tendCncia natu-
ral dos governos é a de aproveitar a infra-
-estrutura tecnoiógica, concentrando cada vez
mais o processo dc irnplantac5o de inddstrias
em zonas já derisamente povoacias e providas
de recursos.

Essa prâtica, aléni de comnprometei' coda
vez mais o nIvel (Ic saücic cbs populacScs exis-
tentes nas regiOcs altarnente industrializaclas,
contribui Para acentuar a disparidadc' entre
Os grupos hurnanos quc hahitarn as regiöes Pi-

cas e aqueles outros que perrnanecern scm-
pre a espera cia atenc5o governamental, cm es-
taco dc extrema pobreza.

Conforme está acentuado na exposicao (IC

motivos que acompanhou a proposta orçamnen-
tária ora em exarne, o piano dc aplicacSo de in-
vestimentos nos setores da indiistria e do co-
mércio vai seguir duos orientacöes fundamen-
tais: defesa e protecSo do meio ambiente e
busca da igualdacie no (listribuicão dos recur-
SOS clestinados aos refericlos sctores, propor-
cionando conclicOes de emprego c aurnento de
renda Para grupos sociais integrantes dc vá-
rias regioes do Estado.

0 setor de energia e recursos minerais C
outro que está a receber aumento substancial
no dotacão de recursos Para a realizac5o de
seus prograrnas. Peio orcamento (IC 1975 fo-
ram ciestinados ac setor CrS 427.656.400,00,
enquanto para 1976 a proposta prevC o moo-
tante dc Cr$ 835.859.000,00 a sec investido no
curnprimento dos programas afetos a essa ati-
vidade.

Essas cifras representarn urn aurnento de
95% da verha a sec aplicacia nos programas
relativos a energia e recursos minerais (IC

1975 para 1976, dado por si so bastante signi-
ficativo da importSncia do setor nos pianos
governamentaiS.

i: necessarlo dizei algurna coisa coin rC-
iii ç no it ci estin ad a 00 pagamnen to do
PCSS 1 ativo 1' inativc) c dos encargos socd.
ais do Estado . A cicspesa prevista para ateri.
(ic-v it 	 pagamentos foi orçacla em Cr
3,36 hilhöcs para 1976, aprescntandio urn an-
menlo (Ic 715) cm relaç5o it 	 pois o Es-
tado (I iS)0c (IC Cr 	 1,9 hilh5o Para o atual

X cldiCi()
Esse CXpICSSiVO incremenlo (IC recursos

pLU'a OS referi d is Areas pei'rriitirá ao Governo
fazcr frcnlc aos reajustarnentos salariais futu-
ins, coin larga margeni it set utilizada nil in
plo n taçao (Id) Qua dro Pevfllaflente

Coni illuuld) prilzur, ouco agora 0 cminen-
Ic coiega, I)cputado l-buil)hertd) de Airneida

() Sr. Depulado Huniberlo de ,4lineida
Nohie Dcputado Vicente Guabiroba, civando V.
Exit. aborda cifras dc (lespesas dc pessoal no
()rçamcnto (Ic 1976. vide aqui unia analise de-
talilada desse pcvcentual . Tais clespesas pas-
sal-am dc Ci-$ 1,9 milhad) Para CrS 3,36 mi-
Ihoes, corn acrescimo dc 71% . Mcsmo corn es-
te acrCsrimno. nohrc Deputado, nOS propriOS Fe-
conhec'cinos que 0 auinciito Para o funcionalis-
inn (to listado nbo foi o que gostarianios que
fosse, nias ressalte-se quc foi uin aumento de
(Icspesa maior do quc 0 cIa media dos au-
inentos no Orçamento c, se Deus quiser, ha-
vcremoS (Id' meihorar mais ainda face a nova
filosofia de Estaclo Ernpresário, Estado In-
vestudor, Para inscrir na ceonomia (10 11OSSO
Eslado, diefltrd) do sinfonia dc desenvolvinen-
to it clue Sc rcferiu o Einbaixaclor Roberto Cam-
pos, quimndo clissc cuc Minas esta saincio do
ininiictn da politico para it grandc sinfonia
(Id) (lcSlflVOlVifllcfltO . Ent5o, querenlos clizer
quc, c1uand d) essa sinfonia do desenvobvimen-
In (sliver lOuiS avancacla efli SCUS acordes e
11110 mais OtlVii'iliOS ((S ciarinctes (besafinadoS
(10 antigo muiflUeld) politico, 01 cntao, nobre
I)eputado Vicente Guabiroha. o Estado Ernpre-
sario, d) Estaclo Dcscnvolvimcfltista estará Ca-
paeita(iO a pagar meihor 00 sc-U funciona-
hsnin

F cIuerc deixar hem clam, alto e horn
sum, que 0 Govcrnador Aureliano Chaves e 0
pal'tidiO clue sustenta o Governo, on seja, a
Alianca flenovaclora Nacional, tern o niaior ca-
rinho, 0 mauor empenho cm atender a iabo-
riosa cbassc (I)) funcionalisnio pmibIico do Es-
[ado, e. se mais nio foi feito, se maior au-
menlo nOd) podc' sec (Iadd), foi porquc nSo SC

tern (IC onde tirar, não hu ari-ccadacao Para
uo'oi-rcr as despesas i-esultantes

Fica, aqui, a analisc serena (le que o aU-
m)lcfltO (Ia dcspesa COIfl d) funcionaiisrno cres-
ecu 71"1(, cncjuantc) que as dlespesas coil' 0

capital suhn'am apefliiS 51%, quando nós sa-
hernos clime o Estado csta inveStifl(lo niacica'
men tc no projeto FIAT, nas ohras de ampliaca°
(10 CEMIG c (be outras emnpreSas governanle n

-tais oil cdliii pavticipacao (10 Governo
Qucio, agora. nobre Deputado Guahiroba,

ConfirliuilV os dados que aincla liti poucdl C%

pen (Ii (Ic-sIc mi c vofdnc. de quc o orcameflto
IIC capital para 1976 é de Cr8 4,6 bilhOeS, aS
sim entenclicios : Cr8 3.917 rnilhoes de reCe
to f i t , capital c Cr ,., 886.123.300.00, total da

receihl dos Oi'guU)S (111 adlllifliStm'açao inciu'cta.
Os (lois sornados perfazcrn Cr", 4,6 hilhbes a
que me rcferi no apam-tc que V. Exa. se cIignou
de conceder-me aincba ha poco.

Qucro declarar mais que, destes Cri
4,6 hjlhOes, houve 205' dc aunicnto das des-
pesas dc invcstimento e apcnas 51% die an-
miicfltO (IC invcrsOes.

Dc 1110)10 (lue. nohrc Depulado Vicente
Guabirolj ul , é coin muito piazcr qUc csfarnos
ouvindo it exposiçao (ic V. Exa,. ('01 (lUC fica
sobejanientc provada it cficieiicia cia acirninis-
tracbO do nolire c pi'eclai'o Governador Antô-
nio Aureliano Chaves (IC Mcndonça. Muito
obrigacto.

0 SR. 1)EPUTADO \'TCENTE GUABIRO-
BA - Muito ohrigado a V. Exa., nobre Dc-
putado Flunlljcrtu dc Alnieida, pelo brilhante
U)ai'tC, tbo sbliclo, Cdliii SUS numeros exatos

Mas, continuando, Sr. Pmcsidcntc c Si-s.
l)eputados, todos cnnhcccinos ns graves pro-
blemas cnfrentaclos pclo func'ionalismo esta-
dual, essa ciassc sofrida c mnarginalizada (Tue
ha pouco tempo ye surgil- Umna nova mentali-
lade no ad oção de pi'ifld'IJi ioS (be politico so-
anal.

Sc-mn o esfom'ço ( le se ll s scrvi)Iores ii admiii-
nistracao nOd) conscguc promllovcr d) desenvol-
vimento. Entretanto, scm as condiçoes mini-
ms dc sohrcvivCnc'ia, Os Scrvidores n5o po-
tern prestam' Silo pai'cc-la de colahoracSd( no
oerguirncnto (fit 	 econ ornia

A )llstinac5o (111 Vci'l)u) rc'fcrida para o
setor, alCm de d cmonsti'ar it scnsihil j d ade do
hoverno c'omn rc'laçao an probleina, prova quc
it did) funcionalismd) tern, (IOraVafltc, con-
licOes de se ('oflStitiiir cm parc'cba significati-
II 00 promnçbo de miossn descnvolvirnento

llôflhjc(_sociud

Algurnas conSudci-açOcs )Icvcm set. fc-itas
01 relaç50 a POlItiCi) adotacia na nhtenção (bum

( Ce j ta (lo Tcsoul' d) estadual - Na partc c'ue ex-
Poe it receita ti-ihutuiria. que veprescnta 85%
'IS receitas Correntes i tie capital. devernos

0 ifliportantc papei (1 esernpcnliad n
II)) 1CM, fom-nccen (10 red'ursos d a ordeni dc
In 5. 389.238 000.,,0.

A a]Iquuta cicsse imposto passarã de 14.5%
'(C,1 14 17, cm 1976 0 que i'c-pvesenta urna cc-

ao uC 3,5% cmii rclaçuo
-

) ac( pm- escntc cxci--ICj0

1)evcmn-se acentuar os aspectos positivos
(Icssa recluç5o, porquc (bela advirbo, certamen-
Ic, novos investimentos e novas fontes de ren-
(Ia para 0 Estado -

Iientica cxpci-iênc ja de i-educSo da ccar-
,,ittributaria foi acbotada nos Estados Uni-
dos, durantc d) Governo Kennedy, na époea
din que a economia daquele Pals apresentava
sinais tic relativa debiliclade, e as respostas
u(presentadas pcla adocao cia medida foram al-
lain elite satisfatórias.

Para tornar possivel essc perccntual me-
mini', o Governo tern por meta provoear o cres-
cmuncnto real (iii cconomia C introduzir novos
lflCtO(iOs (be i'ecolhimento dos impostos, tor-
nando mais proclutivos os órgäos arrecada-
cborcs -

A tônica Ia politiCa govem-namental no
formacão da receita do Tesouro consiste, por-
tanto, em aumcntar a arrecaclaçao tributária,
ati-aves do apei'feiçoamento clas tCcnicas de
ti-ibutac5o, implantaç5o dc novas cmnpresas e
(Icscnvnlvjnicfltd) dIll cconornia estadual, ao mes-
1110 tempo cmii clue, dc forma aparentemente
paradoxal, recluz a taxa do 1CM, benefic jan-
(10 (Ic illancira cxti-aordinãr j i a grande par-
cela cia populaçbo 1-epresentada pclos contri-
hum Ic-s

Cnmn reiaçno As reccitas de capital, obser-
va-sc quc as rendas dlecomi-entes das opera-
çOcs (IC crCdito cstao oi-çadas em Cr$ ......
1.828.600.000,00, o (Tue rcprcsenta urn valor
conipatIvel corn a nossa capaciciade de endivi-
(bamnento - Em rclac5o it 1975, este item sofre
acrescimo (Ic tSo-sommiicnte 3%, já que as re-
ceitas dc capital (10 picsentc exercieio atingi-
vain n fi]ontante de Ci-ii .776.200 - 000,00.

Resta u(centuar que a reccuta Para 1976
apvcsenta urn superávit corrente dc aproxima-
(lanld-fite C,-c 322 mihbcs m-cpresentativo da
p)dilid'a de poupança (10 (ioverno - Esse su-
peravit n5o d'onstitui fato comum nas propos-
tail orcaiiien [arias aprcscnt-adas pclo Executi-
VI) fins ultimos anoS - Na vcrdade, sornente
Iunu( Pe.scjdusa histórica poderia dar-nos respos-
II) it (Sill dlucstac) -

csfnvco to Govcrno no sentido de rea-
lizar it poupanca it ciue nos rcferimos pode
scm' avaliado atravCs cia cornparaçiio dos incre-
Illentos cbs (lespcsas correntes e de capital
prcvistos para 1976. Enquanto as (lcspesas
correntes sofm-crto urn aurnento de 36,4%, as
dd-spesas dl- capital atingiran o percentual dc
44,1%,
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48.* REUNIAO EXTRAORDIN ARIA AS 9H 30M!N DE 8 DE OUTUBRO
DE 1975

A receita para 1976, considerando-se os
valores constantes no Orçamento cia adminis-
tracao direta, rnais as transferências corren-
tes e de capital do Governo Federal, apresen-
ta urn aumento de 45% relativamente a de
1975, passando de Cr8 7 337.141.300,00 para
Cr8 10.601.729.100,00.

Urna observacão final: Minas Gerais vem-
-se comportando de forma bastante positiva no
cenãrio da politica econôrnico-financcira (10
Pais. 0 Orcamento cia UniSo para 1976 é de
Cr8 189 bilhöes, enquanto o do nosso Esta-
do é de Cr8 11 bilhöes e 400 rnilhSes.

Por esses exempios, verifica-se que a nos-
sa Lei de Meios para o próximo exercicio re-
presenta apenas 6% do Orcarnento da União,
ao mesmo tempo em quc, em termos dc pro-
ciuçi'io, contribulmos com aproxirnadamente
11 17'o para a formaç5o do PIB nacional. Essa
comparacao caracteriza hem a nossa obser-
vacSo jnicial, e podemos confiar em que o
Estado caminha no rumo certo de sun afirma-
çSo no quadro politico brasileiro.

E de Sc notar que 0 encaminharncnto cia
proposta orçamentãria ao Sr. Governador foi
feita conjuntarnente pelos Srs. Secretários cia
Fazenda e do Plancjamcnto e Coordenacão-
-Geral, nurna clara demonstracao de que os or-
Sos do Executivo estão atuando de forma in-

tcgrada e harmonica, o que somente pocierá
proporcionar excelentes resultaclos.

E nós, deputados a Assembléia Legislati-
Va, depositOrios da confiança e representan-
tcs do povo cleste Estado, desejamos tambern
participar, corn civiSmo e harmonia, (IC) PI'O-

cesso de discussao e votacao (10 Orçainento
para 1976, num testemunho dc que, apesar
las divergências politicas naturals no regime
clemocrdtico, reconhecemos o indOmito es-
forço do atual Governo no busca de solu-
cOes para OS prohiemas de Minas Gerais.

Matéria Aprovada

B EQUERIMENTOS

Do Sr. I)cputado Sérgio Ferrara, em qu
pede voto (IC congratulacOcs corn o Colé
Isabela IIefl(iI'iX, que estO completand0 ii
fl0S tic cxistencia

(10 Sr. Depulado Sylo Costa, solicitand5
voto (le congi'atulacoes corn 0 Clube Nái.1t.
co Trés Marias pcla prornoc5o do Concu00
Infantil (IC Pcsca;

n. 551, através do qual o Sr. Deputado
Milton Lirna solicita aos Srs. Governador
Estado e SecretOrlo do Govcrno a reforinula
(tao do i)ccreto n. 9 13.107, de 6-11-70, que
(1iSpo soLve a assiriatura (10 Minus Gerais e a
forina (10 rcspectivo pagamento

n. " 578, dc autoria do Sr. Deputado Se.
hastiSo Nascimcnto, que solicita do Sr. Pre.
sidcntc' do Tribunal tie justica a inclusSo do
Municipio dc Unai entre as cornarcas de se.
gunda cntrancia

n. 587, do Sr. Deputado Sérgio Olavo Cos.
La, SOli('itafl(lO aos Srs. (Iovci'nador do Estado
c Sccrelario ola EducacSo carteiras c arquivos
lJiII'iI o Colégio Normal de Guarani

PROJETOS DE LEI

Em 1.' discussao, 0 Projeto n. 9 98, do Sr.
Dcputado Carlos Eloy, oue declara de utili.
(lade pUl)liCa a instituiçao Centro Espiriti
Anior e Luz, ('0111 setle em Matozinhos, e o Pro.
,jtto n. 131, de auloria do Sr. Deputado Ami1
car Padovani (ex-Projeto de Lei n. 1.204/74.
desaiquivado) . que declara (IC utilidade pd
blica o Esporte Clube Doutor ValadSo, asso
ciacao civil coin se( , em Juiz dc Fora;

( , in discuss5o, o Projeto n. 9 213, di
Sr. i)eputado Sérgio Ferrara, que declara dl
utilidadc pOblica a Associac5o Recreativa M
nas Brasil, corn scde em Belo Horizonte.

PRESIDfNCIA 1)0 SR. 1)EPUTADO
JOAO FERBAZ

Comparecimeno

Jot-to Ferraz 	 Fernando Junqueira
Wilson Tanure 	 Ldcjo tie Souza Cruz
Said Arges 	 Pedro Gustin 	 Amilcar Pado-
vani	 AntOnio Dias --- Artur Faguncles
Carlos Eloy 	 Carlos Lernos -- Christovam
Chiaradia -- Cicero Durnont 	 Cvro Macid

Dalton Canahrava -- Deif j m Rj be jro -
Dênio Moreii-a --- l)onuingos Lanna - Elmo
Braz - - Eniilio Gallo -- Enilijo Haddad - -
Euclides Cintra - EurIpedes Crajde -- Fábjo
Notini - - FOLio Vascon cellos - Fcrraz Cal-
das - Genésio Bernardino - Gerardo Renault
- Gomes Moreira -- Haroldo Lopes -----Hum-
herto tie Aimeida -- Jesus Trindade - J050
.farques -- - JoSo Navarro - - Joo Pinto Ri-
beiro --- Jorge Orlando Caronc - - José Boni-
fácio Filho -- José Laviola --- José Santana
-- Kemil Kumaira - - Luiz Baccarinj Men-
des Barros -- Milton Limo - - Milton Salles --
\ai'cel:o Mcndes ---- Nilson Gontijo --- Nunes
Coelbo - Pedro Narcjso -- -- Rairnundo Aiher-
garia 	 Ronaldo Canedo - 	 SehastjOo Nas-
cimento ---SOrgio Ferrara 	 Sérgio OlavoCosta -- Sylo Costa -- 	 Pompei -Vicente Guahiroba.

Questão de Ordem

O SR. DEPUTADO SERGIO OLAVO COS-
TA -- Sr. Presidente, na ausêncja do ilder do
51DB e no condiç5o de vice-lider dessa ban-
eada, descj 0 esciarecer que a bancada do MDB
ia votar favoravelmente ao Orcamento, visto
tratar-se dc Inatérja relevante e imprescjn
ilvel, jO que ele foj arllplamente clebat j do por

vOrios clepoitados da oposiçOo, quando esses
(icpulados fizerani as observacoes e as res-
tricOes necessOrias ao Orcamento

i-ortanto, a hancada do oposiçOo vai vo-
tar favoravelmente corn as rcstriçOes já apre-
senhidis anterjorniente

Matéria Aprovada

Eon 1.' discussOo, o Projeto tic Lei n.'
194. (10 Sr. Governacjor (10 Estado, que esti-
nia a receita c fixa a clespesa do Estado de
Minas Gerais para o exercicio financeiro de
1976.
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119. 1 REUNIAO OBDJNARIA, AS 14 HORAS DE S DE OUTUBRO
DE 1975

PRESIDENCIA DOS SRS. DEPUTADOS JOAO
FERRAZ E PEDRO GUSTIN

Comparecimento

João Ferraz - Fernando Junqueira
Wilson Tanure 	 Liicio de Souza Cruz --
Said Arges - Jdnia Manse 	 Pedro Gustin

5..mjlcar Padovani -- Aettii- Fagundes
Carlos Eloy 	 Carlos Lemos 	 Christovain
Chiarad i a	 Cicero I)unont - Cvro Macid

Dalton Canabrava - Delfim Ribeiro -
Dênio Moreira 	 Domingos Lanna 	 Elmo
BraZ - Emilio Gallo 	 Emilio Haddad
EuclideS Cintra - EurIpedes Craide - Fá-
bio Notini - Fáhio Vasconcellos 	 Ferraz
Callas - Genésio Bernardino 	 Gerardo Re-
nault 	 Gomes Moreira - Haroldo Lopes

Humberto dc Almeida - Jesus Trindade
- JoSo Bello -- Joao Marques -- -Joao Navarro

Joiio Pinto Biheiro - 	 Jorge Orlando
Carone 	 José Bonifacio Filho - José Ho-
nório - José Laviola 	 José Santana
Kemil Kumaira - Luiz Baccanini 	 Mendes
l3arros = Milton Lima - Milton Salles
Narcélio Mendes Nilson Gontijo Nunes
Coelho - Pedro Narciso --- Raimundo Al-
bergaria - Ronaldo Caned)) - SebastiSo
Nascirnento -- Sérgio Ferrara 	 Sérgio Ola-
no Costa 	 Sylo Costa -- Telêrnaco Pornpei
- Vicente Guahiroba.

Expediente

OFICIO

Do Sr. SebastiSo Anastécin de Paula, Pie-
sidente do Tribunal de Contas, solicitando ao
Sr. Presidente cia Assernbiéia Legislativa a
devoluçao cia Mensagern n. 0 41, capeando o
Projeto (le Lei n: 1-12/75. ace autoi'iza o Tri-
bunal de Contas a dispor sobre proventos de
aposentadonia e dii outras providências.

Proposiçôes

PROJETO DE LET N: 255/75

Declara (IC utilidade pñblica entida-
lie que menciona,
A Assernbléia Legislativa (10 Estado de Ali-

flas Gerais decreta:
Art. 10 Fica reconhecida corno de uti-ade publica a Fundaçiio Instituto de Admi-

iStracao em Sadde - FIASAH, corn sede naUa MaranhSo, n.° 564, em Belo Horizonte.

	

Ail. 2: 	 Revogam-se as disposicSes em
contrario

	

Art. 3. 	 Esta lei enlra em vigor na data
(lt sua publicacao

Sala cias Reuniies, 7 de outubro de 1975.

José !Ionói jo --- Cliristovam Cliicirudia
floniiiigos Laiwa - Emilio Gallo - Humberto

	

de Alineido 	 Tclérnuco Poinpei - Pedro
Gus tin.

.Justfzcucao -- A FIASAH -- Fundaciio Ins-
titu to de Aclnnnistraçiio Nfl Sadde jii foi de-
clarada (IC utiliclade publica no iirnbito muni-
cipal, em Belo Horizonte, através da Lei n.
2.226, (le 13-01-75, publicada no Minus Gerais
(d 14-09-73.

Coni scde em Belo Horizonte, na Rua Ma-
ranhao, 364, tern a entidade poe principal ii-
flall(1a(lC servir aos interesses cia técnica 5105
hospitais e organizacoes tie saucle, particula-
i-es on tin convenlo, e incrementar 0 estudo,
a pesquia, a formaciio e o apnirnorarnento do
pcssoal one steve aos intcrcsses da sadde, in-
clusive o CflS mo continuaclo

A furdaçiio tin upreco é pessoa junidica
ic (littitO privado, dc canter técnico, cul-
tural e assietencial, scm finalidade luci-ativa,
confonine corista tie sen estatuto . Sua di-
rccao é coniposta de cidadaos idôneos, hones-
Los, quo se prestam ii filantropia.

Em aneXo toda a (locuinentacao neces-
sinia, nos termoi cia Lei n. 9 5.830, de 06-12-71,
publicada no .TuiIcIS Gerais dc 07-12-71.

José ilonório

BEQUEBIMENTOS

T)o Sr. Deputado Ai-tur Fagundes

n: 620, solicitando seja encaminhado ape-
lo an Sr. Seeretinio da Eclucacbo, par quo
S. Exa. determine, através do APC, a inclu-
silo, no piano dc obras ile 1976, da constru-
çiio do muro e ampliaciio do prédio cia Esco-
Ia Estadual Antonio Pirnenta, da cidade de
Mirahela; fl. 0 621, em one solicita ii autoni-
dade acima a inclasiio, através (Ia APC, no
piano die ohras dc 1976, da consti-uçiio do pré-
dio cia Escola Estadual Major Alexandre Ro-
drigues, de Mirabela; n. Q 622, pedindo seja en-
caminhado apelo ao Sr. Secretinio de Obras
Piiblicas, Dr. Bias Fortes Filho, no sentido
die Sc proceder a construciio de urn prédio
pi-óprio para o forum da Cornarca de Pontei-
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0 SR. DEPUTADO SIiRGIO FERIIABA -
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o salSrio m
nirno regional C tie Cr 532,80. Pergunto al'
Exas., Srs. Deputados, o clue faz uma farnils
coin o saiSrio mInimo? Consegue comprar In
tc, consegue comprar plio? On urn dia comE'
o leite, outro dia compra o pSo 2

A \-crdadc 	 qUC C) salSrio minimo, hoi
nod a reprcscn to pora 51100 fomilia, priflciPai
nicnte nuiiierosa . Se, coin salSrio mimiCs.
(Ic Cr8 532,80, uma familia numerosa, de oP
romios, nao conscgue sobreviver, quanto ma1
Sr dic,jdentc, Ses. Deputados, recehendo CO
260(0) mensois. Estou-me referindo ao

lcin 	 da (1011) ci cira . Ioi S eterininada Us.'

pensilo provisSria Sc Cr8 260,00 para as
vas dos vitimas da Garneieira . Admito
que a intenc5o tenha sido boa. Mas o Sr. P
curlldor-Gerai (to Estocio lena observadmi
scs 1 etalhes, lena observado o drama des
familias, sua afliçSes e necessidades, no faa
seus cSlculos e determinar essa importa0C1
Que irSo cssos familios, ciue tiverarn urn tn
ma ciii 1971, fozer corn Cr 260,00? Sr. P

YECE sSJJ)A s )J 1)E HE\'JS() DAS PEYSOES
DAS VITIMAS DA GAMELEIBS.

o SR. J)EPUI'AijQ FIJBIpEJ)FS CRAIDE- Sr. President  e S ' s - i)eputodos, sentimos1as palavrsis (IC) D e p utado Sérgio Ferrara a
''pressSo profesfo So todos Os panlamen.
tires clue, attotos aO proijlemnis So seti PU-

trazem a esto trihun1 assuntos que 	 ovi-51rntam a opi 	 m
ni50 popular e que Sc perto vem

C esniaa105 1> nossa genIe. Conforme" Ise Ole, Urna pensio Sc Cr .,`,)' 260,00 mensais,Ira quem p erdeu o ehefe do farnilia, sera' naoUs. ben efiejo mnos urn engodo Exis Ic a letlii OStombeleec o salSr j o nain j ni 0 Para o Ira-
ador hrac1, pora que dc posso susten-

r SUa famjll0 Entretmto Sepois tie urn
'fltecimenfo eorno aquele, em clue tantos per-

10 	 a Vida null-ia obro (TO Estado, o pro-

Intla
EStado vein premior essas famfljas corn

lmpor[Sncia (IC Cr8 260,00 mensais, a0 de PensSo! NSlo se 	 Iernbra, nb se cc-

rinha; 623, do Sr. Deputado Mendes Barros,
solicitando ao Sr. Governador do Estado qUC,

através (to DEB-MG, providencie o asfaltamen-
to (to acesso cia Cidade de Governador Vala-
darcs an Campus Universit5rio LTniversida-
(IC Santos Dumont -- - em Governador Vala-
dares; n. 624, do Sr. Deputado Telêmaco Porn-
pci, dirigindo a pclo ,to Sr. Presidente do Tri-
bunal (IC Justica, para que Sc proceda a cs-
tud)S C se toinem as providencias nccessárias,
visando S criagao dc urna 2. Vara na Comar-
ca tie Leopold ma

n. 625, do Sr. Deputado Sérgio Ferrara,
selicitando -to Sr. Goverriador do Eslado rca-
Justarnento da pens5o instituIda em favor das
vItimas (IC) dcsahamento do Pavilhiio da Ga-
rncltira, cstipula(la cr11 acnas CrS 260,00 men-
sais;

Comunicacôes

1)o Sr. Deputado EurIpedes Craide (2)
dando i'iCncia S Casa do falecinienlo do Sr.Anastacin Franco do Amoral, pai do Prefet
to (IC Bctim, Di-. Newton Amoral Franco, OCQr.
rido naquela cidade, dia 4 passado, C do Sr
OsOnio Adriano (Ia Silva, em Uberaba; d0 s
Dcpulado SCrgio Ferraro, em quc' tiS ciCn
S Casa do falecimento do Sr. Euclides Busta
monte, ncsta Capital; do Sr. Deputado Me
ties Barros, informando S Casa o falecimento
to Dr. Tullo llostilio Jaime JSnior, ocorrido

emu Arocuai ; do Sr. Deputado Antur Fagunde5
ira ouc infoirna S Casa 0 falecimento da Sra
Julicta Santos, ocornido em MonIes Claros

Pareceres

'deflte, sSo famnjlios numnerosas, coin mats dc
cz fjlhoS, sofrendo C penando desde 1971 pe-

impacto dc perdcr, inicialmente, os seus
'mites qiICmid05, e, ogora, na expectatjvm i Sc
i,eceber indenizaçso, infcliznicn[e so recebe-

Cr$ 260,00.

A imprensa, Sr. Presid cole e Srs. Depu-
tidos, noticia hoje o fa 10, e aueni S primneira
-ista o observa, ad-ia que realtnente
'as std solucionodo Tenho em m5os run

 diz: "Gameleira iS poga indenizoçso".
fntretliuif0, s6 Para apresenfac5o dos do

as foinilias dos vitimas tern clue
astar certoi imnportSncia, e tenho certeza de
ue nSo tenilo condie5o para tanto Ate hoje,
jnguém opareceu Para preeneher os do-
unent os no Secretorja tic Açilo Social, pois

nb tern dinhieiro 00 mncnos pam Brar certi-
110 Se Shill) on (it eoSalnento

condo Sc ([ li e o segui-o Sc villa deve see pa-
go Saueias faniIhos . Coda mile Sc familia on
qualquer urn (iirelamnente subordinado Squcies
cliefes de fain Ilia devenia receber tambérn a
idenzaçao do seguro dc viSa. F n5o urna Urn-
portancio conlo essa, que diego a ser mais
ani engodo do que uni bcnefIcio

1niizcriios foSsIl SOlIdOiIedI(le S.s palo-
vnas a(jui proferidas pelo Deputado SCrgio
Ferrara e opolamos o requermenlo cut
solii j to sejo revisto oqtle1) pensibo, uni en-
J4ocio a one se propSe 0 Governo (TI) Estado
mIt' 5ljis Genais

-\ PAVD!FYTACO ASFALTICA DA ESTBAI)A
CURVELO -- FELJXI.ANDIA

0 SR. I)EPUTAD() I1ALT0N CANABRA-
VA -- - Sr. Presidente e Sns . Deputacios.
Irouxe a consideraçad) da Casa requeninienlo
SoliditanSo ao Sr. Dinetor-Genal do Deporta -
unento Se Estradas Se Rodogem a inclus5o, no
piano Cii pivimcntaroio asfSltica, do estrada
Curvelo FelixiSndia Ao pe(lir esso es-
trod a, qilero agradccer a sensihilid acic coin
uc o Sr. Govcrnador ouviu a exposicibo que

line fizemnos, em aiSiCncia (lire concedeu a
mini, ao Prefeilo (ic FchxlSndja. no Presidcnte
bla CSinai:i e an Vice-Prefcjto euandn Sc
nSuo Sltimo visita a Cunvelo . S. Exa . nI(o
eve II inenor Sificuidade em coonpreende;- o

necessidade cia construçao e autorizou-nos a
icoIflpIInhor 0 proccsso tic iniplantoeso aba-
és (10 DER, Sando autorizacilt a csse Sopor-

tamen[o no mnomento mesmno can clue foi so-
licitada . 	 Anunciou essa provid(-neia atraves
dc (Fiscurso cue foi rnuilo plaudi So em Cur-

, 1o, nuon hanquete i-ealizado a aquela c idade.
Por isso. Peço novamncntc proviSCncias io
DER, a finn Sc dumpnir a autorizorijo do
Sr. (bovernaclor.

Queno deixo r registrada aiegnioi dos cur-
velanos e fclixbandenses p eia mneSidl) c pela
4lensibilicia(ic So Sr. Governador, contando
corn a boa vontade, senipi-c presente, (10
DEB. a: esse o nintivo por quc venho Se
nrii) j ico agradeccr a S. Exa., o Governador
So Estado (le Minas Gerais

do Sr. T)cutacIo Euripedes Craide

n. 626, cm que solicita aos Srs. Governa-
dor do Estado e SecretSrio do Interior seja
marcada data para a realizac5o do concur-
so para provirn'nIo do CartSrio de Registro,
de Jturarna ; n. 627, pedindo ao Sr. Gover-
nador do Estado credcnciarnento de medico
e odontólogo pelo IPSEMG para a Cidade (ic
Itapagipe, no TriSngulo Mineiro; n. 628, din-
gindo apelo S autonidade acirna para a cons-
truc5o, em Sacramento, de armazCm da CA-
SEMG, destinado ao armazenarnento dc cere-
als; n.° 629, solicitando ao Sr. Presidente do
Tribunal de Justica es[udo do possibilidade
tie ser novamete irnplanta(la a Comaica (Ia
Cidadc (IC Tiros; n. 630, do Sr. Deputado DSl-
ton Canabrava, em quc solicila ao Sr. Dire-
tor-Ceral do Deparlarnento dc Estraclas die
Rodagem, Eng. Geraldo Pereira da Silva, 'a in-
clusSo, no piano de pavirnen tacSo asfSltica da
estrada Curvclo-FelixlSndia, (JUC foi autoriza-
(la C anunciada pelo Sr. Governador Aure-
I iano Chaves eni sua 51 timii visita a Curvelo
do Sr. Deputado Flaroldo Lopes, pedindo cons-
tituicSo (IC ('OIfliS5So de deputados pam re-
pi'cS(litar a Assernhleia Lcgiiativa na 6. Ex-
posicao Agropecuaria, em Boa Esperanca, de
12 a 20 do coirente; do Sr. Deputado Eucli-
dc; Cintra, solicitando seja inserido, na ata
dos trahallios do Casa, voto tie congratulaçSes
coin o Magnifico Reitoi- do Univcrsidade Fe-
Semi dc Minas Gerais, Prof. Eduardo Osório
Cisaipino, e ('0111 0 Consciho Se Extens5o da
UFMG, pelo lançarnento do Movirnento Musi-
cal iniciado corn a Semana de MOsica Sobre
o Periodo Barroco Mineiro, que se realizou
cntre 22 a 26 dc sclembro ultimo; do Sr. Dc-
putaclo Milton Limo, em aue solicita S Casa
manifestaç5o de aplauso ao Dr. Juscelino Ku-
bitschek Se Oliveira pela ediçao do livro Por
que Consirul Brasilia e tambem pela elahora-
ç5o de Mil Dias dc Exilio, a ser lancado pro-
ximamncnte; do Sr. Deputado NarcClio Men-
des, pedindo Voto de congratulacoes corn o
Lions Cluhe Intcrnacionai pela cornernoraçao,
dia 8 do corrente, do Dia Mundial do Leo-
nismo.
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Sr. Pres iS ente, tenho ocupa So esfa tn-
luna inrirneras vczes trotan(Io Se assuntos
relacionado coin o BNI-I . 0 problcma major
(1111' tenmos dehatido prende-se S correç50 rno-
netlria e aos Juros sohrc jUros. III ocuparnos
esta tnihuna Sc seie a oito vezes, e continua-
rimnos a ncrijj6-1 ([uantos vizes forcrn neees-
cInias, ole (1UC haja sensihilidlCie para 0 pro,
blema

Muito bern, Sr. Presidente, serS clue essas
vjfjmas (le 1971, j im quc tocios fazem questSo
Ic correciio rnonetSria, 1150 a terSo sobre Osvencimentos (IC sells opem-illios, de trés anos
atrls? Mo terSo reajustomentos sobre secis
vencimentos (Ioqliela época? Diz o jornal
150% Se adiantomento sobre o salSnio que
eada urn reccbio no Cpoca . " N50 seria justo
que tambCm liouvesse a I So foim osa conreçao
monetSria sobre Os vencinC)n [Os dc'ssas viS-vas?

Baseodo nessa iujimsliça, Sr. Pnes j den[e ets. D cputadft5 porque oSlo Inc conformo coin
aso, apresentei hoje reuu cnimento a Casa , so-
icitando reaJu(tlmicntO do pensSio istitujda
em favor tias v j tjriuis (to ( ies abomento So pa-ilhIo do Ganielejia

B eceberamu parecer favorSvel

do Cnmiiiss5o Especial, a Mensagem Gover.
naiiientai ni 88, que opSe veto total a Props.
sicSo de Lei ni 7.203 (ex-Projeto de Lei n,
84, do Sr. Deputado J050 Pinto Ribeiro), coma
volo en) separado, eontrSrio, dos Srs. Depu.
fades SCrgio Olavo Costa e J05ü Pinto Ribeiro
do ComissSo dc Sadde e AcSo Social, os P.
querimentos nis 567, 569, 574, 585; da Comis.
500 (Ic Servico Pimblico, OS Requerirnentos IL'S

590, 593, 394; do Cornissilo dc Economia r
()bras Piiblicas, os Reciuenirnentos n.vs 595
596 598, 600, 601, 602, 604, 606, 607, 608, 609
610, 611, 615. 616, 619; oral, do Sr. Deputado
SCrgio Ferraro, o Bequerimento n. 9 620; oral
do Sr. I)eputado Humberto de Almeida, o Be.
qut rimcnlo n.i 621

Oradores

AS VITIMAS DA (IAMELEIRA E SUAS
PEN SO F S

PR()VJI)fNCJAS 1)0 (IOVEBYA[)OR PABA
AUXILIAR AS FAMILIAS DAS VITIMAS DA

GAMELEJHA

0 SR. I)EPUTAI)0 1ESUS THINDADE
Sr. Presidenle e Srs . Dep'jtados. ainila iii

pouco OUViamflOs (lois iltistres coiegas (la ban-
caCia So oposicibo. 1)cpulados SCr gio Ferraro
P, Eunipedes Cnoidc, que compareceram a esta
fniliuna para recll(niar 	 c lies reconhoco a
oportunidiade urn meihor otendimenlo 55
farnilias. aos hercleiros Sas vitimas So lanien-
t5vel dcsastre So Gameleina, ocornido nesla
Capital. bib alguns OflOs, on findar o Governo
Israel Pinheiro.

S. Exs . Inereceini nosso apoio, quancio
pedern justica social, mas haverilo tie per-
nilir 51111 liieiro reparo a urn e a outro . Ao
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nolre Deputado Sérgio Ferrara, corn sua ter-
minologia educada, atenciosa, aperlas tenho a
dizer, a exemplo do que se (liz em nosso in-
terior, nurna linguagern objetiva e singular,
quc, "quan(lo dc vinha corn 0 rnilho, o Go-
verno ji ia corn o fuhá" E urna cxpicsSao
tipica do flOSSO interior, agradilvel, (JUC (IC-
vernos rcpctir dcsta tribuna. 0 Governo,
antes (10 pronunciainento cia justica, já está
aten den (10 is farnilias cnlutadas

Corn rclac5o ao caro colega Euripedcs
Craicle, lanientamos a express5o (IC S. Exa.,
quando dissc iiie 0 Governo está coin cngodo.
Realmente, a epoca dos goveinos (IC cngodo j
passou: ficou antes (Ic 1964 A história p0-
utica deste Pais se divide, hojc, em duas
épocas (listintas: antes c ilepois (],I

 ; anterior a 64 e posterior a 64 NSo
ha governo uc engodo nesses vitoriosos c
ciaros (has revolucionirios.

0 Governo Aureliano Chaves está real-
nientc Sc antccipando ao pronuflciaincnto da
justica. Nos termos prccisos do art. 159
(10 Código Civil, esta vai determinar a inde-
nizaçiio e o scu quwitwn. Diz a lei: "Aquele
que (let- prejuizo é olirjgndo a indenizar" . A
justica ainda flao SC pronunciou sobre essc
(JIlUfllilm, e o Governo cia ARENA, do Cover-
nador Aureliano Chaves, preocupado corn o
lado huinano e social, cst:i fazendo uma an-
tecipacao, urn adiantarnento a essas farnIlius
enlutadas, sofi'idas. que flanto inerecdni o
nosso apoic) Pcdiria desculpas a esses dois
companhciros da oposicao, por colocar o pro-
hienia nesses tcrilios, IliaS realmenic é 0 qUC
se passa, e dcsejamos, coin des tarnbém, qe
,I 	 rnandc urgentcriicntc fazer esse acer-
to, CSS quitacao, pocque o Estado está pronto
a cuiflprir a dccisao da justica 	 Esti t5o
pronto, que vern adiantando alg 	 mo para 	 ino-
car a situaçSo dessas farnilias

INAUGURA(A0 DE HOSPITAL EM
IGUATAMA

Outro ponto, caros companheiros, clue eu
tl'aria hojc ao plenario, é urn acontecirnento
que foi inullo grato ao povo da cidade de
Iguatarna, que, como todas saberii, situa-se no
()cste, perto dc Formiga, dcpois (IC DivinO-
polis, viziiha da Cidade (Ic Arcos Ali se
inaugurou, domingo passado, e tivernos o
prazer de estar presentcs, juntarnente coin o
Secretário Adjunto da Sadde, Dr. Arquimedes
Teocloro, urn helo hospital para atcnder a
populacSo daquela cornanidade. Quero, corn
as congratulaçOes ao Prefeito Waldemar Ma-
teus, aos vereadores c ao povo de Jguatarna,
trazer urna palavra para salientar a iniciativa
que tern tido CC povo daquela cornunidade
0 povo dc Iguatarna, ha alguns anos atrás,
reuniu-se e fez urn helo colégio, que é chu)-
rnado Colégio Pio XII. Depois da reuniSo dos
iguatarncnscs, na qual surgiu a dccisSo da
criacSo do referido colégio, um dos presen-
tes indagou quc norne se cieveria clar no csta -
belecirncnto entSo fundado. Naqucic instan-
te, o sino da igreja rcpicou a finaclos. Dc-
sejou-se saber o motivo, c chegou ao conhe-
cirnento de lodes quc o Papa Pio XII aca-
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bara de falecer. 	 Duil puserarn o noine
Sua Santidade naqucle estahcicciincnto de
sino. Trata-se de urna obra tipicarnente d1
iniciativa particular, hoje cm plcno desen
volvirnento.

Agora, esse mesmo povo constrói C

cm funcionarnento um bclo hospital, Par,
scrvir a populaçiio da cidade.

Corn cssa comunicaçSo, informo an Pay0
dc Minas Gerais que o Pcefcito \Valdcrnar
Matcus, (ha ARENA, esta conduzindo os desti.
nos (Ic sect povo, promovcndo o bcrn-cstar
siia coriiiinidatl C, 1 tento ScflipI'C a fi Insofia di
governo da ARENA, que é urn partido a ser.
vico (10 povo c a servico (ha Revoluciio. pres.
cupado corn a promocao (10 hern-estar gem!

0 SR. DEPUTADO JORGE ORLANDO
CARONE ( Profcre discurso Clue, por nh
ter sido (levolvido pclo orador, sera publica.
do em ediçSo futura.)

1)EFESA DAS VITIMAS DA GAMELEIRA

o SR. DEPUTAI)0 EUR!1EDES CRAIDE
Sr. Presidcnte c Srs T)eputado,c onsidero

justa a solicitac5o do requcrirnento que esti
(lii pauta

Gostaria, nesta oportunidade de dizer al
gunlas palavras to ineu horn amigo, Depu
tado Jesus Trindadc. epic aclrniro pelo
dedicacSo, pela cultura 	 e	 -- por quc
nOo dizcr? pela capacida(le dc trahaihi
neste plenário. Gostaria de dizer a V. Exa.
nobre Dcputado, quc, talvez, tenba falhad(
11111 pouco cm suas cxprcssocs. quando asso
nuon a csta tribuna . Cornentando minlias pala
vras antcriorcs, V. Exa., em deterrnunadc
nionuento, reconhcccu a oportunidade do pro.
nunciamnento fcito por mnirn e pelo Deputad
SCrgio Ferrara. 	 Ao rcconhccer a oportuni
(ladle do pronunciarnento, V. Exa. reconhe
cia tarnbCrn a injustiça (haquilo que o
vcrno cstava concedendo como paliativo, cc
1110 eflgO(1O, con-b 	 tapcaçao iiqueles clue
Governo jd devia ter irnpc€Iido (le ingresse
na justica . 	 Adotar tal atitude C como ql
tentar tapcá-los ate ciue chegue o moment
aprazado, cm uc sera obrugado pela justif
a cumprir urn imperativo (le lei, urn impere
tu\() (IC uma deterniinacao judicial

Conseqdcntcmente, V. Exa. (lcve esti
bent a pal- die quc, a esta altura, o Sr.
vcrnador do Estado esta realmente cometet
(10 urn cngodo coin tantas pessoas quc eSI
na expectativa e na csperança (IC que pOSy

vir do Paiñcio dos Dcspachos algo para
norar seus sofrimentos, pois perderam SO11

chefes de familia, seus entes queridos. QUO

los c quantos liojc teriamll que SC minter CO

a quantia de Cr$ 260,00, que é Infima, e
tenlio certcza de que V Exa., na justica
scu julganiento, tanihémn concordara conos
comb concordou ao dizer (Ta oportunidade
pronunciarnento, porque scntiu quc e re
mente urna importância jnfirna para quej
tanto necessita c a quem o Estado t2
dcvc. Nós, quando quercrnos pagar
coisa. pagamos integralmncnte o dCbitb,
pagarnos a metade on urn terço. PagaflTOS

I

0 SR. DEPUTAD() Jf,St'-S TRENDADE
Sr. Presi ci ente, Srs. 1) eputa cI Os. Vo to (IC ((or-
do corn o requcrj110 do nohre D eputadoEuclj des Cintra.

Corn relaçS ao o pronuncjanaento do nobreDeputado Euripedes Craide, voltamamos a in-
smstjr fla recusa cia accitac5o do term-no "en-
Oo". V. Exa. clue é urn p arlarnentardmnâmjco sernpmc P resente, n5o pode atribujrao Govern 0 a idCia de engodo, quandoo esse

Govern0 se antecipui ao pronunciainento cia
Justmça Ele it está oferecendo a quantia
de Cr 260,00 mcnsajs aos dlescendentes aos
herdeiros (las vitirnas do desastre (la Game-
]lira, a titulo (ole in denizaçao Esse quantum
Sera fmxacio pcia justiça e ser6 aplicacla a leitrabaihista ao casn. 0 Govemno p rejendendo
umbrar naorncfitanearneflte a situacSo daciue_]as P essoas, estS apcnas, nolirc (leputadose antecipando

Depoj5 naturalrnente a Govcmnaor ne	 .Proprietá 	 5o
rio da Fazencla Pdh1j. A11antua 	 sera 	 acertada 	 cluando,	 a 	 jus-ca dec jclir. Se cia decidjr por x e ja

h OVer Pago y, entäo deve-se 	 y. No
se

1150avers engano 	 x-
V. Exa. do pode p retenderUe 0 Governs

ifl0um
do Estado queira pratmcar

odo Corn as vitimas dc u desastre Acea-
S 'SSO apenas comb urn cquIvoco de V.

Pals sabemos como procede no scu
de fazer justica. V. Exa. jamais

divida total, C, Para Sc pagar
e
 Ulfla dividatotal,- para nao se fazer urn ngodo, uma Ia-

eac o, e necC.ssiirio que charnernos us partes
evitCS quc ingressem na juStiça, numa

rotelac ao dc anoS C anus a 1, correndo
ti-ibunais. Era necessárjo (file o Sr.

;overnador tivesse tornado ulna atitude para
vitar taT problema.

Lalnefltaimios as palavras (lb Dep,mta ciciJesus Trindade. que nos antecedeu nesta tn-
Ouna. Como disse o Deputado Jorge Orlando
Caro', Deputado SCrgio Ferrara está d es-
pera do fubá ate hojc, porquc a Caixa Eco-
nômica rmSo I'O j VdU 0 Problerna do Bairro( I d s NacOes Unidas.

A exprcss5o "engodo" 1110) C de se Ia-mnentar. 0 fllotjvo (IC lalnentacno C u Go-vernO mnantem esses Cr$ 260,00.

Tenho ccrteza de que V. Exa., nobre
Deputado, na sua alta sahcdoria e justiça,
jamais concederia essa quantia a quern quem
que fossc. E engodo realrncnlc, e, inclusive
no próprio aunmento concedido ao funciona-
lismo do Estado dc Minas Gerais, podemos
ver que ha engodo. Ndo é urn aumnento pro-
priamnente (lito. nias urna formna de aumnentar
ainda mnais o sofrirnento dc tantos servudores
deste Estado, pois foi concedido aumnento
"pinga gota", 324) sobre o saluirio mimInimo
de julho de 1974.

Estamos na expectativa de uma me-
Ihora, desejanolo conceder vant:gen quemn
tanto necessita (10 apoio (IC) Estado e (10 apoio,
a esta altura moral, dos in tegrantc 5 cia Casado Legislatjvo (be Minas Gerais

DEFESA DO GOVERNO

(liria clue umu governado, urn hornena conmo
Aureliano Chaves, venha pretender fazen en-
0(10 comam vitirnas de urn dlcSastrc NCo C

isso. 0 Govemno, repito, apcnas dleseja fazer
inn adian [amnemito Para, umna vez coIlImecicla a
liquidaç.Sc feita na justiça, dctermnjnar o quc
Sc adiantou e, entiio, deduzjr o que se deve.
Nada mais, nada mncnos do que isso, nobre
D eputado. Estanios nurna Casa de hoonens
sérios, Casa dos rep resentantes do povo, e
nSo accitamos os termos da fala do nobre
Deputado. E ntendem-rios que houve, taivez, urn
man entdndjmiaento cia PanIc do ilustre colcga
Euripedes Craicle.

SSo cssas as conSidemacoes que eu tcnho
-I a propOSito do pronuncjamcnto dos
(Ibis colegas, o vice-ilder do MDB e o Sr. Dc-
putado EurIpcdes Craidc.

0 SR. IJEPUTADO NARCELIO MENDES -
(Profere dliscurso que, por nSo tem' sido de-
volviclo pelo omador, sera publicuolo em cdi-
ç5o futura. )

AMPABO AS VITIMAS DA GAMELEIRA

O SR. DEPUTADO SEHGIO FERBABA
Sr. Presidente e Srs. Deputados evidemate_
mblCntc estoim die pieno acor)Io coin o'  DeputadoNarcClio Mncles, quando aprcsenta voto dccong ritu1c .05 coin 0 Lions Cluhe Interna-
eiomaal, setor Nova Suiça.

Quero deixam- ciaro que nCo tive a inten-
ç5o (IC tumul[uai' a scssSo, quanclo apreSentei
rcqueriimae0 solicitando ao Sr. Governador
(lb Estado urna revisSo da pensCo destinada
as Vilivas (Ills vitiinas cia Garneleira. Conhc-
demos o cspIm-ilo de justiça dos Srs. Deputa-
(105, c todos cstSo (IC pleno acordo. Tanto o
nobre Dcputado Jesus 'irindade - -- politico
a quern aprendi a cstimar ha rnuitos anos e
cuja trajetom-jui acompanho - quarito o nobre
Deputadd) Jorge Orlando Cam-one de cuja
Iota na Camara Municipal, para resolver
biernas quc afligern nossa cidade, Sonteste-
mnunlaa __toclos traballaaiii cia prol do berncomm-mm.

Mas, nobre Dcputado Jesus Tnindade,nesta Casa ternos procurado trazer ao conhe-Cimnento (IC ri ossos pares problcmnas dc alcancesocial. Disse, rccentemamente, clue ja per oito
veZcS Ocupej esta tnihuna, no grande expe-
(licntc, Para focalizam' assuntos relacionados
coni o Banco Nacional dc Hahitaçao. Os
5ms. conhiccemai a nossa iota nesse aspccto, e
ja cstivcrnos outro (ha, inclusive meunidos
corn o Exmo. Sr. (iovcrnadom' do Estado,
Dr. Antonio Aureliano Chaves de Mcndonca,
no Gahinete cia PresidCnacia desta Casa, nodiuo do en cerrarnento (10 Sionpdsjo sobre Si-
(lerumpia - Estivcmnos corn a diretor ja do Bair-" 0 this NacOes Unidas, cola-b o Dr. MauricioSelaullman , do Rio die Janei r

o, e tanabém cm(ontato coin outm'as autoriduides

Estamaios sentindo de perto os diraiflas c asflec essjdac]es (10 povo brasileiro. 0 BNH temndiespejado I '
up ' eclos"n "'ite atravCs dc seusa gente5 financcjros milham'es e rnilhares defaiamjljas cs pallladas por todo o Brasil. E,

como se mido bastasse essc problenia, que afli-
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pecUaristhl (1 (111 a ('l' j SC ii bin ti d'dnl'I' j ll ([11 1 iiépoia
e jncOIIlpOtibnC j 1t do Govoi'no, 1111(5 Still de
fatores lflleI'nadionais Os palscs (1 (10 50111-
prO fl05 CoIIlpllI1l1111 COme (5100 guai'dano
0U (Iinheil'n puma d011lprai' pebi'öleo

Assim, 0 pedual'ista sofria, é oem-to, inns
Se confOl'lnava, poi'que a situac5o era ([cool--
rento (hi oriso hmlternadion(1l MIls donbo nós
irciflOS explica p ans flzofldojrns, quando cbs
OS porgLlntarem : "Como VoCes pernlitirain

que o Governo irnpnrtasse carne , (1 111111 (10 es-
tamos COfli OS pastos dlboios (10 bois, SOul en-
0 ontl-arrnos ('olnpra(loI'es?" Nao soi ('011)1) 0n-
frontal' 1110115 oloit(ros pecuarisfas fU0 podi-
roIn explicaç'Oc's, querondo saber 001110 pci'-
mnitirnos quo o Governo procedosse do ma-
neira tao leviana corn a classe pecuarista. Eu
Ihes direi: "Votern pela redemocratizaçao
clesto Pals, pc'la volta ao estabo tie dliu'oitn. o
os senllol'es tc'rij o p0601' (10 prossionar 0 Go-
verno e 11110 SOi'aO ti'atados dOrfl 0550 dc'sros-
peito".

Por isso, dOrno l'epresentanfe do 111110
regibo pecuria, (lllCi'O (leixar aqui 0 111011
reclarno 0 d'SSa llbed i till (10 (iovoo'.no. que nn
tern oxplicaçibo. Acretbito quo seroi acorn-
panhado 11(11' OUtl'OS I'opresc'nfan los (IC pec'ua-
nistas nosta Casa, quo (iove1'o também Inani-
festar Silli ifldbigflaci[o 0 son pu'otesto contra
essa medida

Isso ITIOSICO, Sr. Prosidonte, a falta do
sensibilidado, nbostra Os inbom'esses escusos
que estibo al, e cahe a nós pedir UIb10 expli-
caco 00 Govom-no, (beSsa atitude quo nbio so
justifica do lilaneira nenhuma

oapopuliq'ao Iflil Silo iI'O, ([01lO0i11OS qora
cool iirna in jusUca inuito grande : as vitnnas
da Garnoleira recebendo apenas Cr5 260,00
(IC indenizacao P01'liflt0 an Doputa ([0 1 osu s
Trindado, quo conheço polo sell espirito hu-
inanitaiio Sofia JUSIO, depois do CiflCO anUS,
essas vitirrias rccboroin, a tItu]o do vale ou
001110 adiantaiiiento, a inportancia (IC Cr5
260,00? Porque esse é urn vale on adiitnta-
mono 1)01' conla ([a quantia quo essas fami-
has tein (1110 reedIer. Corn CI'S 260,00 Sr s.
Deputa'ios, I) quo farilo essas vitirnnas, essas
\u' as, que Po k'z lillios on mais para
ti'atai'? 0 sala"io iiiiniino regional, hoje, flUO
cia para nada Coino urna faillilia podei'a
pagal' aluguel, COIllpi'aO pan, bite e aIiIl1011tOS
10d50i'10S p11(11 0005 to1Lo ((0 SLIIIS
corn essa infima quantia recebida pelas viti-
mas da Garneleira? EntSo vêem Os Srs. Depu-
tado e 0 voco-Llci' ([a ARENA motivo do
alvoi'000 para 0 pediclo quo fazernos, solid-
tilITl(10 (0 Sr. 60)v01'flll(101' Ill) Esiado (010 1-
i'i!uuo a possmilidade (IC ,ji,iolai' osi' p-
gainento proVisollo pal'.l 111110 1111P01'laflCia
condizeiito, a firn (IC (JUC OSSOS loillillaS nos-
51(11) Iflif101'Ol' 0 50(1 S0f1'illlCfltO? Elas, que
pei'derarn seus chefes ha cinco O11OS, 10(0-
heroin urn in1pacto niuito, grande e agora i'o-
cebein a notjcia (IC (JUC o Es lain pagara,
001110 iidiantarnenlo, it insignificanlo iIflpOl'-
tancia do Cr5260.60. Ningum, nit reali-
(lade, pode concordar ('0111 ISSO, nobre Dopu-
tado Jesus 'Ii'indade Ac redito quo 110111 V.
Exit.,10iI1 OS c'oiiipaiihoii'os (10 Soil banc ada
etejaii1 01(01(0 0 I1OSSO rocgioi'nento 1)e-
VCl'iaIfl too (1)1(10 a 0SS1(S vitilnits 11111 salti'io
ifliflhlilO 1'OgiOIll(I, 11(1 P101' ([115 ilipOleSes, pal'a
alUC11iZlli' UlIl pouco 0 500 soi rirnonto, p01'-
Clue, so coni Cr5 532,8)) JI) 115t0 ('01150(411! 11:1111
sohi'evivei', ('0111 CiS 260,00, en lao, 11 Co [am
110111111111(1 i(ICIII

AlC rn do illais, existe 11(1111 StIfle (IC tiocu-
iiiefltos (1110, toiilio (101'lCZlI, eSsas P0SSOS nan
tei'ao ('Ofldi('tO'S ([0 ('0flSoUi'. pol'quc' viveoll
a mingua. Conseguir esses docurnentos, nc-
005501105 POlO 0 reccbinen[o ((ossa (111011tia,
irnpoo'ta em gaS los. Poo'lanlo, iaco 11111 1111010
aos Si's . i)OpUtadOS, 1100 SO ((OS (lit ininha 1)1111-
00(10, laoS taiiili€ii 1105 (11(A14.ON A, pill'a (1(10
PC11SOII1 C lbS aJUdOIfl i1CSSU 111th, (1110 VISa 1111-
furor OS sol rinientos do III) 11111005 (10 Ii [111115
(11) dosabainento cia Garneleira

Ni-to sei'ã, rneu coin panhei'o, nohi'o Dc-
putado Jesus T1'lln Id o, coon Cr8 260,110 quo
havercmos de (leiXllr esta ti'ihuna tranquilos
Pooque mw sofa ('0111 OSSa (100 11 1111 (1110 OSSOS
fainIlias CI'lilI'l(o SCUS fillìos

Faco cnn 011010 a todos os cicpulados dos
duos bancadas, para quo possalnos, juntos,
apelar para o Governador do Estado, no sen-
titlo do quo polo nienos urn salario flhil111110
tonlio a lrnpressao do (tUe 110(1 estaiiios p0-
(1111(10 dornais sojt diido OS vitiVas (in (10511-
bainento do Garncleira . Acredito quo o born
sefliSo 0 0 espirilo hurnanitario dos Si's,- I)c-
putados nos 11111(10100 I1OSSII 1(1111, (IU 111(0 0
nossa, do MDB, e que nSo é tambérn da
ARENA. E (11110 1111(1 dc todos nós, tentindo
minorar 0 sofrjincnbo dossas vilinias

NCn vi 111011)0 11(1111 1(111110 1l1\'OrOt'O, lan,
ta altcracSo sobre requerimento tao siniples
(1110 1) 0(11(1 0 pe(le siiiiplesrnenbo justiç'11
Si', Governado r do Estad o

PIIOTESTO CONTRA A IMP0RTAçAO D
CA1'INE IJRUGUAIA

O SR. DEPUTADO DALTON CANA.
BRAVA - Si', Presidente c Si's. Deputado1
(to 11)1010, (10010 S011daOi'Llll'-iiiC corn OS Cole.
gas (10 iiiiiilia hanca a quo cellSUi'aI'aIIi 0 Go.
VCl'flO polo qiioilliIlll (111 indonizaçao OS viii.
iliaS (Id) dOSllhl(lnCfltO do Garneleira . E uq
pi'oblerna de justica C huiianidtdo . Niugueq
viVe ('(011 CiS 200,00 1101' lift'S. Poi' iSSO, mOOt
c'olc'gas 1150 (5100 fazenclo 1)0(10 quo possi
pl'OVOOai' indignaçao a ARENA. Polo coil.
trário, estão apelando para o Governo, que
SO 10111 niosti',tdn, do certo t( nipo pant
Sells!) el 0(15 podlblernas SocialS . Quo Iamb65
0 Sc')l( (jLl1(11 to ao pi'nhleini (In 6 OSablliIiCiltO di
Garneleira. E urn apelo que renovo, desta tn.
buna, ao ilustre Governador do Estado, coin
todo o respeito.

Sr. Pi'esidente e Sm's. 1)oputados, desej(
lei-, pllI'l( ('OnhleCilIlOflt() (Ia Casa, It 1)011(6
publicada, hoje, no JOf'Il(ll (10 Bi'asil

"Ministros Autorizam Compra do 25.00
i'oiiolndas (10 (aI'Jle L;f'UfJiI(lI(J.

f1h':silill e Sat) Paulo 0 Brasil ilnpor.
tara 25 mil tonebatlas tie earn(! do Uruguai,
Segundo clecisCo lOiflItda 0111cm, Clii i'OUfl[lü
do mais de duos bras do dlurltçi'in, entre
\l mi stro (Ia Fazenda, Sr. Mi'ti'io 1-benriqut
Simonson, o t) Ministi'o intOl'int) da Agi'icul•
tuo'a. Si'. Paulo Roimoano, qce divulgarbio no.
Li oficial hoje, eXpliChlfldO as razoes qUe II
lovai'ani 11 t01111(i' OSSLI uiedida

Eli) Silo Paulo, o Alto Conseiho Agi'icoli
(10 Secrotaria da AgI'ieulturht e a Sodiedad
11 11111 1 Bm'asileirt aprOvar 11111 ontc'in urna 1110
coo a sd' ( nviada ao Pi'osidento (',eisel, 111
(11101 solicitam "a i'ovngaçao da irnportaca(
do came uruguaia pant industrializacao I
i'oexpoi'taçao, d011i isc'ncan (be 1i'ibuios e grl-
vauld's alfandegários" , Afirrna 0 (lOduinefli
([U0 a aprovacao (10 tais irnportaçoes repr&
sentaria graves desestIinulos aos produtore(
soul qualquer bonefic'ins aOS consumitbores.

Sr. Presidento o Si-s. Doputados, chIll
aos CCuS uma ignomlnia (iOSSa ni'tleiii , QUIO
do a poeuo'ia brasileira so y e em
-aranha Corn a ci'ise oconornica quo osta su
poo'lan(lo peba falta do IllOi'dl)tbO para sd
produtos; quando o Governo impede a
tanca (10 Lois, e o fazendeiro vivo momefltl1
aflitivos 00111 as conlas quo toll) quo pagar, 0
Banco (10 Brasil, C revoltanto loi' uinit flOt1C1
001110 OS5lt. Exprossa muitn Loin a falta dc
sonsibiliciado (10 Governo paio Corn os P
blernas pecuários.

Houvesso I iherd a do nos to Pals. 110UNTO
rneio do pressão, o pecuarista brasileirO
ostai'ia suportando o quo boo stiporta.
nao ha lihom- dacie sindical, nCo h o vobO dill;
to. E, p01' 1SSO, 0 povo 111(1) tern dOfflO p re
sionar o Govemno. Explioarnos 'rias vezes I

EstA cei'to o sac i'iflcio, (juan (In voni emIl
favor do POVO 0 dlii edOlbOIflj0 nicionaI, inas
é repugnante ]or 111110 modli(ba donmo ossa,
que nSo vern a favor de nosSa oconooiii1i, moos
do interossos esdusos, 00111 ('oI'td'za, D'ixo
aqui o men protesto e a minim indignaço,
como roprc'sontante (Ia rogiño Con too-None
mineira,

o GOVERNO E A JNi)ENJZAc() AS VITIMAS
DA GAMELEIHA

O SR. I)EPUTADO .JOO MARQUES -- --
Sr. Presjdlente o Srs. Doputados votarej pela
3provaç5o dom'oqnerirnenbo do nolji'e Dopu-
tado Yarcélin Mendes, quo So congrafula doll)
o Lions Cluho Intomnacjonal

E uma palaVrt (11101110 00 101110 indeniza-
cao As vit jrnas do desastre da Gamele j m'a e
quase desnecessiria, porque S. Exa., 0 Do-Putado JCsu 5 Trindade id fez os reparos tie-l

dos, N6S. ARENA e Govem-no ohviarnonto,SOtfl0 pela in tbonizaçao mais cabal o completm
aquei05 infelize 	 famlljas. 	 E d'Vidoflfo gue

do sofu'imnc'nto (IC Inrias cbs. S.
Deputado Jésu,s Trindado, (US-

001do11 apenas (10 nobu'o Deputado EumIpedes
ramde quan0 S. Exa, atr j buju an Gover-flador Auroi jano Chaves uma intenco tie°flgod0 junto dquelos conterrdneos flosSos.

Na vcm'dado, a justiça ainda nibo so pm'nnun-
OIOU definindo 0 quant(fl (Ia ifldlCflizacioS. EXIt., o (iovornatlo i' (10 Estado, C urn 11 0

-111Cm m'oconhodjdajnente Selisivel - domo 0
prdpi'io l)eputado Dill0 11 Canabu-ava, (Ia opo-
.sicao, 110)113011 (10 m'eCOlblbocor, antococicmidoune
nesta tm'ibuna __ aos pi'oblernas do pOvo. Ho-
Inein que Vein, pot' OXomplo porsogujncio,
olistina([alnoflto a sOlut' jjo (10 pmoblellla me-ferento 0(1 mono!' aha ndonado, horn0111 reco-Illu ed j tlaniento (le coramSo magninjm0 quo
pl'ocul'ou ad iantai'se a deciso (in justiça,
1)011)11 lOntl(Ij\'11 do Iniflol-al' 1111) PoUco a si-
tUad'io angustiosa afiitj'a, cbosses nossos ir-
mibos E verdade quo nib é ulna lijUda ideal.
Neste filundlo, Pouca coiSa 0 C. Mas é Ifluito
111011101' (10 gue 110(111. IA fique born clam quo é
11111 lIllian tamento, CoIllo esti dOIflol'andlo 11 SO-
luçio, S. Exa, cuer aj)mdar o pnvo. Foi
nesse senticlo quo 0 nohre Depulado Jesus
Tu'indot[e ( Ilscnrdlou (In D op utaclo Eum'Ipedes
Cm'aide, Todos nds comungunos no rneSmo
interosse polo l'equc'ninien0 quo pedo 00 Sr.
Governador (Jo EStado mollmou' aloncio para
1111 matCm'jIl

0 511. l)EPUT&1)() .J'SUS TRINDADE -

(.do

	 questSo de ordem que, por não ters 	 (bovolvida Polo aUtOl', scud ptublicacla Cliiodiobjo futura.)

O SR. 1)EPUTADO JORGE OBLANJ)o
CARONE - - (Suscita (Juestibes (10 00601)) (3)
(1 110 , per nbio tcm'eun St(b0 dboVobvicbas polo au-
tom', sei'iio publicadas futuraniente)

O SIb. PBESII)ENTE ( I) FPUTADO PE-
D110 GUSTIN)--- Nib lid questibo (be orclern
a resolver

Matéria Aprovada

BEQUERJMENTOS

0 SR. 1 ) EPJJTAI)O Sl:R(bJO OLAVO COS-
TA --- (PI'nforo discui'so quo, por niio terernsolo tl ovnlvcl0 5 polo oradom', sc'nao publicadosfuturamente)

Questôes de Ordem

Do Sr. Dd'putado I1111'01dO Lopes, solioj'
tando corn j ss50 (10 (loputados P1100 repro-
serulat' a Assemhl6i11 LegisIat j - na 6. 4 Expo-siçdo Agropecuarj0 de Boa Esperanca, de
12 a 20 (10 coi'ronto•

(To Sr. DcputaIo Euclides Cintra, orn quo
so] j cit1t indlusibo na ata (105 tI'abaihos (Ta Casa,(10 )'Oto (lC c o n 1grafuIa0 5 coin o MagnificoRo j toi' (Ia Univcrsidatie Federal (To Minas Ge-
rais, corn o Conselho (To Extensio da UFMG
e corn o Centro (10 Extonsio da Escola die
Mubsica, polo lancamonto (10 Movimonto Mu-
sical, quo so realizou no porlodo do 22 a 26
(10 Sotembro iultimo;
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120.0 REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 9 DE OUTUBRO
DE 1975

do Sr. Daputado Narcélio Mencics, pe-
(iin(io voto de congratulacSas corn o Lions
Clulie Internacional, setor Nova SuIça, pela
cornernoracSo, dia 8 do corrente, do Dia
Mundial do Leonismo;

do Sr. Daputado Milton Limo, solicitan-
do veto de congratulacöes corn a Dr. Jusce-
lino Kuhitsehak dc Oliveira, pain adiçao do

livro Por qua Construl Brasilia.

PROJETOS DE LEI

N.° 132, do Daputado Amilcar Padovani,
em 2.4 discussSo, quc declara cia utilidade
pt'iblica o Centro EspIrita Ciminllciros do
Verdacle, associacao civil corn sndc cia
cia Fora

n.° 133, do masmo parlarndntar, em 2
diseussao, qua daclai'a ila utiiidadc pdblica a
Sociaclacla Pró-Mclhorarnento do Bairro Vila
Olavo Costa, assoc'iuvSo civil corn sndc' ciii
Juiz (Ia Fora

n.9 137, tambéni do Sr. Daputado Ainilc'or
Paclovani, aol 1 . (iiscussao, cuc' daclara de
utiliciade pdh'.ica o Sport Globe Guanabara,
associaçiio civil corii secla am Juiz dc Fora;

,n. 147, do Sr. Daputado Raimundo Al-
her—aria. am 1 . disc ussao, qua dâ a dcno-
minacSo de Prisão-Escola Presidente Antonio
Carlosao cstabelciinaflto ilbaPto, construiclo
na F'azencla (las Lajas, partancc'ntc a Peni-
tenciãria cia Naves, ani Rihcirao dos Naves;

n. 152, do Sr. Dc'putado Mandas 13arro,
cm 2 . 0 ciiscussSo, qua daclara (Ia utiliclada
pñblica a Associacao (10 ax-Aluno do Escola
cia Fnrrniicia cia Ouro Preto;

n.' 156, do Deputado Gerardo Renault, em
2.4 ciiscussSo, qua cia a danorninacSo do Es-
cola E,tailunl Joao de Sousa Gonçalvas - 3.
2. 1. , , ran a escola estaclual cia Botcilios 3.2.,
localizacia naquala municIpio

,n. 183, (10 Sr. Deputaclo Cicero Du0
cm 2 . 0 cliscussSo, qua daclara de Utilidadt
pSblica a FundacSo Cultural (la Pirace

n' 187, do Sr. Daputaclo Milton Salt
CIII 2.-1 discussSo, qua cieclara do utihd'
publica a Santa Casa a Maternidade
Sanhora cia Fatima, corn sede na Cidade
Estiva; 	 e

n. 188, (10 Sr. Daputado Jesus Trindad
cm 2.0 discussSo, que declara de Uti1jdat
piThlica a Escola de Arte Musical, corn sed
ciii Raposos;

n.0 201, do Sr. Daputado Kemil Kurnajra
em. 2 . cliscussSo, que daciara da utilidath
nublica o Grupo da Fratarnidada Joseph
Glabar, 	 Taófilo Otoni;

n. 214, do Si. Deputado Luiz Baccarji
am 2.0 cliscussSo, cjua daclara cia utiliclade p.
bhca o São Vicente Esporte Clube, de Sa1
Vicente cia Minus;

n.s 215, do Sr. Deputado Carlos E1i
aiim 1 . 0 ciiscussSo, que ciaclara de utilidadi
publica a AssociacSo Brasilcira dc Odonto.
login. suhscçao cia Divinópolis;

n.' 217, do Sr. Deputado José Laviola
em 2 . (liscussao, qua deciara die utilidadi
publica o Conselimo Particular cia São Ber.
narclo, COifl sade em Belo Horizonte;

n.° 222, do Sra. Daputacia Jdnia Maris
-m 2 . 0 discussSo, qua cieclara de utilidath
pdblica o Lar Fabiano de Cristo - LFC, cat
eede nc'sta Capital.

Nomeacão de Comisso

A Mesa nomeia, a requerimento do Sr
1)aputodo I laroldo Lopes. a sagutnte comi
sao, que representará a Assarnbléia Legisl
tiva do Estaclo cia Minas Gerais, nos die
15, 16 a 17 do corrente, no 6. Exposict
Agropccuãria do Boa Esperanca Si's. Dept
tados Morvan Acayaba, CtiristovSo Chiaradi
a Gerardo Renault, pain ARENA; Srs. Dr
putados Harolclo Lopas a Nilson Gontili
m)c l O MDB.

},BES1DC'A DOS SRS. DEPUTADOS FER-
'AND() JUNQUETRA, JTNIA MARISE H

COMES MOHEIRA

Comparecimento

Fernando Juncjueira -- - Ldcio tie Souza
Cruz Said Arges - -- Jimnia Manse - Pedro
Gustin -- AmIlcar Paclovani - Artur Fa-
oundes - Christovam Chiaradia - 	 Cicero
Dumont 	 Cyro Maciel - Dalton Canabrava
- Delfim Ribeiro 	 Domingos Lanna
EiliiIio Gallo 	 Emilio Haddad --- Euclides
Cintra - Eunipadc's Craida - Fãbio Notini

Fãbio Vasconcallos - Genésio Bernar-
dino - Gerardo Renault 	 Gornes Moreira -
HaroldO Lopes 	 Humberto de Alinaida
Jesus Trindacle - .JciSo Bello 	 JoSo Na-
varro 	 JoSo Pinto Bibeiro - Jorge Orlan-
(10 Carone 	 José Bonifãcio Filho -- José
Honório - José Laviola 	 José Santana -
Kernil Kumaira 	 Mencies Barros --- Milton
Lima - Milton Salles -- Narcélio Mandes

Neil Jabur - Nilson Gontijo - Nunes
Coelho - Pedro Nareiso -- Raimundo Al-
bergaria -- Ronaldo Canada - SebastiSo Nas-
cirnento - Sérgio Ferraro - Sérgio Olavo
Costa - Sylo Costa - TalCmaco Poiiipej

Expediente

OFICIOS

Do Sr. Venicio Alves ia Cunha, Secre-
tário do Segurança Pdblica, informando que
a criacSo dc urna (lelegacia regional em Pas-
SOS, requerida palo Sr. Daputado Neil Jahur,
sera devidamente considerada;

do Sr. H. C. Schimitt, Presidanta da
Cia. Siclerdrgica Mannesmann, indicando o
Dr. Waldir Soeiro Emrich a o Dr. Thelmo
Carlos Quick, respectivamenta gerante e me-
dico-chefe do empresa. par representã-lo
Perante a comissad) (Ic inquCrito qua invas-tiga 0 problema dti poluiçSo em Belo Ron-'Onte

Proposicoes

PROJETO DE LET N.' 256/75

DispOe sobra a reajustanianto dos
.simbolos dos vencirnentos cia Quadro
Parmanante da Seci'etaria da AssemblCia
Legislativa do Estado cia Minus Gerais.

A Assambléia Legislativa (10 Estaclo de
Minus Gerais decreta:

Art. 1.o A partir cIa 1.0 (Ia outubro
de 1975, os valores dos slinbolos comes-
pOn(iefltes aos vencimentos (10 Quaciro Per-
mnanente da Secrataria cia Assemhléia Legis-
lotiva do Estado de Minas Gerais ficam rea-
justacios na forma clasta lei e de acordo corn
a tabala constanta cia anexc) dnico. abran-
ganilo o pessoal inativo.

Art. 2.° - A partii' de 1.0 de outubro
(Ic' 1975, fica aurnentado am 50% o valor
(to  ahono familiar fixo

Art. 3. - Nos cálculos (lecornentes da
aplicacao ciasta lei, são dasprezadas as Ira-
edes cia cruzeiros, inclusive corn relaçao As
vantagans fixadas corn base nos valores do
niveis (IC vancinientos.

Art. 4. -- As (Ic'spasas (iecorrc'ntes da
axecuç'So desta lei corrcrSo a conta (las dota-
cOes orçamentãnias próprias, ficando ainda a
Podar Executivo autorizado a abnir crédito
suplernentai' ate o limita necessãnio e a anu-
br dotaçOes orcarnentãrias, para esse urn.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor no
data dc' sua puhhcacSo.

Art. 6. 9 -- Revogam-se as (Iisposiçoes em
contrãnio.

Sala clas FieuniSes da Mesa da Assem-
blCia Legislativa. 11 (ld' outubro de 1975

TELEGRAMA

Do Sr. Armando FalcSo, Ministro cIa Jus-tiVa, informanclo estar subinetendo no Sr.
l"I' l idente da Repalilica projeto de lei alte-
rando o prazci do art. 6. ja Lei Coinpie-'nentar a.' 1, que passarã a ser de 18 a seis'neses a nterjoi.es no pleito municipal.

Jodo I'erraz - Ldcio de Souza Cruz -
Fernando Jun queircl ---- Wilson i'anure -- Said
.-trges - Pedro Gus/in.

(Nota do DivisSo (IC RedacSo a Publi-
cacao: o anexo anico a qua se refere o
projeto foi publicado na intcgra no Didrio
do Legisla/ivo, na Lila desta reunião.)
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PROJET() 1)E LET N. 257/75

Declara de utilidade psiblica o Elos
Clulie tie Belo Horizonte, coin sede nesta
Capital.

A Assemhléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais clecreta:

Art. 1.? Fica declarado (le utilidade
l)ublica o lbs Clube (ic Edo Horizonte, COifl
sede nesta Capital.

Art. 2. -- 	 Revogain-se as disposiçi5es
(,in

Art. 3. 	 Esta lei en tiarS ciii vigor n a
data ilc sua publicaciXo

Sala clas ReuniOcs, 9 (be outubro de 1975

Jim/a Mar/se -- Goines Moreiro	 Sér-
gio Olavo Costa	 Jorge Orlando Carone - -
Ne/f Jabur	 Fdbio Notini.

JiiStifiCU(UO 0 Elos Clulie de Belo
Horizon[e, iii declarado (IC utibidade pñblica
municipal, é uma sociedade civil, scm fins
bucrativos, cilia diretoria e coiilpOsta de pcs-
soas idOneas e que n5o percebem nenhuma
reiiluneracSo pebos 	 cargos que exercein
Tern cai'ater cultural, literario e filantrOpico.

Jt'inia Manse

PROJETO DE LEI N. 9 258/75

Decbara de utilidade pdbbica a So-
eiedade Musical Santo Antonio, (_(ill sede
no Cidade (IC Alvinópolis

A Asseinbléia Legisbativa do Estado de
Minas ( /cr:i is ( cc reta

1. ---- Fica dcclai'ada de utjli(Ia(Ie
pdblica a Sociedede Musical Santo Antonio,
coni sede na Cidade (IC AlvinOpolis

2,v - Revogaiii-se as disposiçOcs
iii! contrario

Art. 3•1 - Esta lei entrarO em vigor na
(Iota de sua publicaçao.

Sala das fleuni/bes, 9 de outubio de 1975

Junia Murise - Jorge Orlando Carane -
Sérgio Olavo Costa Neif Jabur Games
Moreira - - PObio Not/ni.

Justifzcaccio ---- Dentre as ativ idades li/b-
sicas da Sociedade Musical Santo Antonio
constarn, entre outras, a prOtica e a difus/bo
do artc musical como elernento fundamental
(le cultura, educaçiio moral e civica, disci-
plina e recm-caçiio. Imbuida desses propó-
sitos, a Sociedade vein prestando relevantes
serviços 0 coniunidade de AlvinOpolis

Anexo a este projeto toda a documenta-
cOo exigicla por lei.

.Jiiiiia blurise

EMENDA N. 3 A0 PBOJET() DR
LET N." 244/75

Acrescente-se onde convier

"Art. - Ao funcionOrio pdblico 
Opantc de cargo de provimento CIfl COIflj'

on funçOo gratificada, clue, apOs quatro
tie exercicio, consecutivos OU flaO, (lele f1
alastado, sem ser a pedido ou por Pen0j
dade, ou cjue se aposentar, flea assegur4
o direito be continuai- percebendo o
menlo (10 cargo on funç/bo,"

Sal" das ComissOcs, 8 de outuhro de 1975.

Ranundo Albergaria - Clirislovanl Chi,
ni,cha ---- Fbbio Vaseoncellos - -- José Bo,
ic/c ía Filho.

Just/f icaçoo --- Sendo o tlii'tito urn f,
nOineno social, Para que Os preceitos juj.
tbcos possam abcançar seu alto escopo
jus1i'a e de utilidade, iinstei' se faz que aten,
dam Os exigenci as ito soc iedad e (,in
ccc 01)! ioados

Na sObia conccpcao de Eduardo Espjn0l1
e Eduardo Espinola Fibho, toda entidade or.
gOnica e viva, como a lei o é indiscutjvei.
iiientc, sofre, no contato coni a vida social,
influCncia (10 mew social, tJ'ansformnando.st
O liieoi(lL( tine este se modifica. allera, trans.
forma.

1)ai por quc a norma legal contida ut
art, 22 do Lei n.' 5.945, (It! 11-07-72, e
atenilimento aos reclarnos dos sei'vidores qum
a Cpoea contavam cjuatro abs be exercicic
de cargo t'mii comissao, veio a sofrer as MO.
diCicaçocs inti'oduzitlas pcbo art. 10 da Lei
ii. ,  de 17-04-75, ficando mantidas a(
iisposicOes do pm'ime'a para os demais ser

V idores.
Oi'a, eomnpreendendo-se gut', de miiodo ge

rat, it odupante (Ic eai'o eni comiss/bo on di
funcOo graiificada desempenha t( papeb di
lider, forçoso C admitir-se que o sen traba'
lho exie a aplicaç/bo dos pi'essupostos di
I unc/bo adrninisti'ativa, quais scjarn : previ-
sibo, planejaniento, oi'ganizaçlio, t'oinando, Co.
ordenaçlio, relalo, relaç'Oes publicas e COD,
hole.

J cvide.nte que no decoi'i'ei- be dez anO(
a viila social sofre sérias transformnacies
tanto no gut' se i'efei'e Its pessoas, quantO
seus ifltci'eSSCS, rnotivaçOes, ideais, etc., eli'
gindo do ocupante be cargo cm coiniss/bo per,
manenles mecanismos be adaptaçao e CO11SC
iiiente (lesgaste fisico e mental, fato t'tte qit
podt'ra eonstitu'-se, pai'a a maiOi'ia dos set-
vidores dcssa t'basse, cia iiiipcdimcnto a
plemcnlacao do tempo legal necessOrlO
estaljibidade no venciniento a ciue faz juS.

Assini sentlo, pi'etendemos coin 	 presellft
emnenda com'rigir a distorc/bo con substanCh2,
no (lispositi','o legal acima aludido, cerlo
que ela encontrará guarida por parte
nobres pares desta Casa

Raiinmiiii/o ,4ergaC

o 631, do Sr. Deputado Emilio Haddad,
iicitando at Sr. Governador do Estado

ilSo torizar o parcelarnento (Jos elijtos fiscais
rificad05 ate setembro de 1975 e pem'mitir

OS Inesnios se.lamii pagos de UlIla 5() y(/,
31 de (iCzelnl)m'o (Id 1975. SCil) 0

e11,11tLi.ju i ' os e correçoo morn 1/bela:

.v 632, do Si'. Deputado SCrgio ()IaV()
C )Stii solicitando aos Si's. (;o\erilaior (iii
EsOdo e Diretor (10 l)NOS a ilraageni e liiii-

zi (10 cói'I'Cgo Jung, que atravessa 0 flaii'i'o
ijnhaiTs, no Manicipio de ,buiz (Id 1O!0

n. - 633. do Sr. l)eputado ,Jo/bo Navaii'o,
col i citafldo sia teito a t)( Io (li1'CC6(, (hi
CEMIG e da Cia. Mincira de Eletricidade de
Juiz de Fora. no ten tido de see i'eguloiizado

forflCci1 111 	 (IC energo( dICti'i('fl 	 (Iii(iU('l('

iflU fl WI j) i 0

n. 634, do S:-. l)eputiolo I)oiiiingos Lan-
na. solicitando ao Sr. (5,vei'naibor do Estado

constrnç/bo e 1OiVlilldflI1iciiO (to trecho rod 0-
viario Ponte ",OVii Ilaiia b.onga - -- Fon-
seca. do \I C-/b:

n. 635. (10 Si'. I)epulado Neil' .Iabur, so-
licitantlo aes Set. Covei'nador do Estado e
presidentc do Ciixa EconOniica Estaduab a
Instalaciio de (111111 ag'ii'ia (liiqOdId (Stal)ell'
inlC.fl1O ciii Capeti n ga

Ti. ,, 636, do Si'. l)eputado Conies Mo-
reira, solicitando ao Si'. \linistro da Pi'i'vj-
(Iência Social nina revis/bo no forma de pa-
gamenlo (Jos convC'n ins corn ho';pit! is, pai'o
itendimento aOs segtiiadis ilii F[NHUR\I_

n.° 637, do Si'. 1)eptado Jorge Orlando
Carone, solicitando ito Sr. (/b(vei'na(Ioi' (ii)
Estailo ipie ent'aminlie ao Si'. Pi'feito Mu-
nicipal 0 pcdido dc lnloi'iil:i('(es soln' y as
firiancus do niunicipaihlade, que inexa

n.0 638, do Sr. Deputado EurIpedes
Craide. solicitand o ao Si'. Supei-in ten dente do
INPS a instila('a(( Ic 1111 jiosto iii itendriien-
to em Betini

Becelieram parecer , favorOvel ba Comiss/bo
de Constituiçoo e .Jnstiça os Pi'ojetos n. 9 s 98,
131 e 182, ciii 2," discuss/jo; o I'm'ojeto n.'
213. (, in 	 b iscuss/bo, e o Reqnei'imento n.
541.

Oradores

110MFNAGJ:J A P()L1CI.-\ MIL1T.-\1I

0 SB. !)EPLI'.\ 1)0 JOSI L/\'IOLA ----—i'a.
l 9 residenle, Srs. Depniados. \'cnho a esta
Ii'lhufil pita fazum' nina homin'nageimi a valo-
i'Os( Poiit'ja Mitit' be miosso Estado , Gonio
é (In eonhiec'jinento be todos, aniinliO, bit
10 be outuhi'o, a valoi'osa milicia bc Tira-
denies coiiiptet a 144 anos be existI'ne ia, se
c'onsidei'ai'mos sua cria('/bo no hUb be 1831
Como e sabi (It), 0 einint'n It' nlineiro Dr.
.-\ugusto be Lima ,llinioi' e os denials histo-
iiail(ii'es nos dito conta (fit secular
pei'cori'itl,t pt'Ios siddados das Conipanhias
l-iegulires be I)rigOes. dl eriac/bo (10 Corpo
be (ivai'bas SluhliCipais Pei'niant'ntes, lioje
Policia Slilitar. bierdeii'os legi iinois da Ti'opa
Pagi ili Capitania (IC Minis,

A hist/bria de riossa ('oi'poi'ad/io estO inti-
lilanienle ligaila 0 pi'Opi'ia liislOi'ia ho Estado
Ela nnnt'a esteve oiilissa : scull jre constante e
a ten ba Os imds l(-vet t'ontni'haçOes do ni-hem
e ha Paz soeais, seiiipi'e Se manteve fieb It
sna t'onhuta. HerOit'a, bra-, ,a e iIc'steiiitha,
qiier coin as (lenominacoes be Corpo de
(;UOdl(5M(1liC ipais Pei'nianenles, Corpo Po-
lit'ial, ('nai'da l-Iepul)licana, Bi'igaiba Poiic'jal,
Fnii'ci ILililica, Fore,, Pnliuiab t' Policia Mi-
litai% ciil ' eixi gioi'iosanientt' um pei'iohci be
iiianutençiio ha oi'dt'ni, he plena segui'in('a e
('ngi'an(Ie('iint'nlo he flOSSO Estailo, be colt-
hni'aç'Oo Coin as F'oiu'as Armadas (to Pals, bc's-
(Id ii tilt( oi'igem ate nossos hut

Sra. Presibente e Srs. Deputados, Not,
que acomnpanhanios be pei'lo a c'orporaçao
pobicial-inilitar (It' nosso h.Stadi), In prestar-
-ihe, (lest, trihuna, umut homncnagc'm, senti-
uno-nos eniocinnados . Nat nossas vcias corre
sanguc tlt' iniiiciano , Estivemnos tnvergan-
to a far(la ainarela tin nossa juvenluhe e ali
ItVt'ill(tS a opoi't nnidadt' de st'ntir (It' penn n
ideal suhi iiiit' (It' Umna Com'ponac''io, dUjo pa-
trono C tambCm o patrono i'ivien ha nacioni-
liibahe, que (IC suas fileiras puii'tin para 0
!4io1'ios(i niartirio, n Alferes .Joiquiiii José dii
Silva Xavier,

_, absoluta leilhade aos'.iltos podei't's (It)
Fstado e ha Repliblica, a bravura, a bebicaçOn
e 0 espirito he suicrificin que senipi'e cam-ac-
tei'izai-nn nossos nuilit'itnos no passado nos
gai'anlern a ti'anqüilihailc he urn fuluro corn
absoluta st'guranca 	 Ac .stirna e o rest)
ha sociehade, a cujo serviço seilipre St sa
crificou, a engranh ccc t the dub a certeza
It' urn h ev ci' hem c ililpI'iho . Sna h iseipl ma

a rnutntein vinluosa (' scmpi'e ailmirada . Pc-
J os seus feitos (' eIo gut' é, n/in pobei'ia dci-
xar, nut passagein he iiiais urn uiflivei'Sai'ii) be
tao criaçao. be render minha hornenageni ii
todos aqucles gilt' no passaho a hignificarain

REQUERIMENTOS 	 Pareceres

(10 Sr. l)epulolo I)oiningos Laiiiii, sit-
licitando voto (I(' ('ongi'ituladoes coal ii Es-
cola (IC Minas (It' ()ui'o pre to pt'1 a pa st gun
de sen 99. anivers/bi-jo (IC fundac/bo:

(10 Sr. Deputado .JosC Lavioli. "olibin-
b voto de c'ongi'atnbae/bes coin a Polit'i ii-
'tar do Estadc( (Ic Miias Gerais peba passa:.u'niIi' Sd(( 	 144,	 iiiivditii'iii	 k	 ixistCncia

Comunicaçoes

liii .S, l)uputado Remit Kuniairi, par-ticipanilo 	 0 falco'iiiento 	 do Si', 	 Oi'ivilIQrestes S l l\. OS S1 ocoi'i'idti nesl,i Capital:

do Sr. Deput-tdo S6rgio Ferrara, po'tici-hi nd0 o falecirnenlo (105 Si's , .-\nast'icio Fran-
'i Amaraj, oco i'i'ido emBe liii. e ,Juven dSantos 	 l'Im 	 ('iii Jihiitic'itLmliis
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c de enviar um ahraco amigo acts honiens
que hoje se encontram na ativa. do simples
policial ate 0 (Ic inais elevado posto, seu
ilustre e honrado Cornan(Iante-Gera], Coronet
Carlos Augusto da Costa.

Rendo minha hoinenagem aos que a cia
pertenceram no perlodo do Brasil lmperio,
fazendo inencao dc SCUS coinandanles, onin
preito de gratidao (IC urn ininciro A1icrcs
Francisco de Assis i\Ianso (lit Costa Reis -
Major Comes Freire de Andrade 	 Alferes
João Miguel Bernardes - Major E1isiirio
Garcês de Aradjo 	 Brigadeiro Joao Hoiz
Feu de Carvaiho 	 Tcn.-Cel Antonio Osdrio
de MagalhSes - Ten.-Cel . Joaquini Moreira
tie i\leiidonca Ten. -Gel. AntOnio Eneas
(lii Fonseca GaIvOo --- CapitSo Antonio Be-
inétrio Gonçalves Correa---- Ten.-C(]. Viriato
Lafaicte Muniz Valdetaro Ten-Cd Jose'
Maria de Siqucira César - - Major Luis Au-
gusto MOximo de Silo Tiago -- Capitiio Fiatn-
('iSCO Magno (IC Jesus.

No peiiolo do Brasil republicano. co-
mandaram a Policia Militar Ii derea clue a
conduzirarn a jornadas herOicas, COfliO as dc
1924 c 25. as de 30 e 32 c a revolucao ile
1964, que possibilitou ao Brasil ser urn dos
poucos paises, no mundo (IC hoje. a poder
seguir uma trilha de rapid o desenvolvimen-
to dentro de urna integral scgurailça . Nossa
homenagern aos Comandantes: Coronel
Arnaro Francisco de Moura - Ten.-Cc]. Crios
Auguslo Ribeiro Campos - Coronet Felipe
José Correa de Melo 	 Ten-Gel. Pedro di
Macedo \T arcla da Fonseca - 	 Corone t Al-
fredo Vicente Martins - Jacinto Freire de
Andrade - Dr. Oli n to Augusto Bibeiro -
Dr. Cristiano Pereira Brasil --- Dr. Joao
Elói Olavo (le Andrada - 	 Dr. Josino Al-
cOntara de AraOjo -- Dr. Rafael di Alnicid a
Magalh5es - 	 Di'. Francisco de Assis Bar-
celos Correa ---- Dr. Tjrias de Melo Botelhe -
Ten.-Cel. Cristiano Alves Pinto 	 Coronel
.Jacinto Freie di Andrada - Ten-Ce] . Pedro
Jorge Brandao 	 Dr. José Vicira Marques
Dr Antonio Afonso de SIoi'UiS	 - 1)i' Julio
Otaviano Ferreira - Dr . Alfredo St -
Dr. Arnaldo Alencar Arai'ipe Di'. José
Francisco Bias Fortes - Dr. Odilon Daarte
Braga - Dr. Cristiano Machado - Dr. Gus-
tavo Capanerna Fillo - Dr. Alvaro Bali stit
dc Oliveira --- Di'. Carlos Cointln'a (lit Luz

Dr. Gabriel (IC Resende Passos - Dr.
Domingues de Gusmão Jñnior - Coronel Al-
vino Alvini dc Mentses -- Coronet Vicente
Torres Jánior - Coronel Cândido Saraiva
cia Silva --- Coronet Francisco dc Conipos
Brandhlo - Coronet José \ras (la Silva -
Coronel Antonio de Pádua Falcão - Coronel
EgIdio Benicio de Abreu - 	 Coronet Neiio
Cerqueira Goncalves 	 Coronet Manuel de
AssumpcOo c Sousa 	 Coronet José Meira
Junior - Coronet Jose Geraldo de Oliveira --
Coronel AntOnio dc Pildua Falc5o 	 Coronel

Milton Campos -- Coronel Jonas Pereira da
Silva 	 Coronet José Ortiga 	 Coronet Luis
Nunes Neto --- Coronel Vicente Comes tla
Mola 	 Coronet Carlos Augusto la Costa.
atual Cornandantc-Gel'al.

urna satisfaç5o iiiieflsa vei' a vocaçao
profissional do nosso soldado no cumprimen-
to de suas rnissOes de segurança inlerna, quer

nos ninis longInquos destacamentos P0IiCi1
nos c'anipos, preservando 0 nosso nieio
biente, on na Capital, fazendo parte 

cj

dispensOveis duplas de Cosine e l)arni50, '
aLnda no policianiento rodoviiIrio, no servi
(Ic rOdio-patrulha. on regulando o iflte0
ti'Onsito cia Capital e cidades hullS P0PUl0sa
Esse homem que nos (ledica as 24 horas
ha, enfrentando as situaçOes inais adversas
inerece a nossa adnuiracilo, o nosso abrac0
0 flOSSO aplauso no dia do aniversilrio dla Cur_,
poracao (Inc é sna, qUc sempre ajudou it
manter conlo povo 1 ivre

1)EFESA 1)05 PECUABJSTAS

0 SB. DEPUTAI)0 PEDRO NARCISO
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a agropee.
i-ia, princ ipalmente di Minis Gerais, veth
nesse inoinento solver niais urn golpe Para
anm ntai' osell desespero . 	 Tenho Ciência
através da imprensa. de quo o Governo Fe:
deral, através do Ministério da Agricultu
concede a alguns frigorificos licença pan
iniportacao dc caine tipo industrial

Esta tribuna tent sido ocupada, várjac
vezes, por ilustres pailarnentares (lesta Cash
one apon tani -,I grave crise quc atravessu
agropecuária nacional. Sabernos que medidas
Liii sido solicitadas 0 Secretaria tia Agnj-
euilui'a, am Ministéiio cia ,-\ricultura e ac
Governo Federal. Entretanto, ate o pre
sente momento, n5o sahernos dc nenhuma
ittedida clue possa vir cut socorro dessa clas.
se , cjuc tanto Lan ti'abalhado em pro] do
lcsenvolvinento cia nossa Nac5o

Sabeinos clue o percenlutl maior cla p
pul açio hrasileiia ainda habita na zona rural
e vive tios seus produtos . Entretanto, o Go-
\-erno tern its suas vistas voltadas para as
giantles inddslrias. para Os grandes probic-
urns clii petróleo. e tern deixado 0 margem a
criac que assola a pecuaria cut toclo o tern-
tO rio nacional . E, neste inoitiento, quando
recehemosatr isle noticia cia importacãO di
came tipo industrial para o Brasil, n5o pode
rianios cleixar the vii- a esta ti-ibuna, pars
apresentar os ntssos protestos, Os protesta
la Assembléia Lcgislativa tie Minas Gerait-
contra a iiietiic!a tomada pelo Ministro di
.-griculbura, Sr.  Alysson Paulinelli

Si'. Pi'esiclente, Srs. Deputaclos. saberti Os

(tue o atual Mirsistro dt Agricultura foi agi
( . j ado coin esse cargct cicvid o a mu projetd
(IUC apresentou a S. Ext., o Sr. President
Ia Bepuhuica, quando ti a iscollia do Mini

tério. 1) cij do esse (lit Vale ( to JaIba, e miL
itrecisaineuld. do Distr i to AgroincluSti'la'
Ja iba. 	 Entretanto. parece-nos clue 0
-Secrelilrit t 0 a Ai-icultura de Minas Gel*36 f

 Si valea he 001 pl'Ojdt) agl'opddUitiao paO
ocupi.r o Ministério cia Agricultura. SqUC
('eU-SC (IC que o peeuarista ainda é 0
lOeulo clesta Nar0o e de que silo os homeo
(it) canipo quo mantCm it equilIbritt f1fllr
t-ciio tiesta inesma NaçSo

\iO enl(l1tici1(s j)dtt' (fold S. Ext.
illOstrando agora Lullhoitieni fttcci .ao cetici-
as 

P ressôes de grupos, principalmente de gm-
poS de frigoi'ificos pauhistas.

Se 0 pecuarista sofre hoje esta c'rise.
Se cleve mais act interesse, 0 ganftnc-iaIS 0
dndS frigorIficos instalados em nos' apornue s5o des, fla realitlatie 	 te,

^rarldes beneficiados. Para exernplifica i- po-
rIantos dizer qtie o pecuarjsfa entrcgt it

came ao frij.orifico pelo preco de Ci-
to quilo, e o frigorifico enti'ega-a 'mconsunoi-
lor por nada menUs quo 14 a 20 cruzeiros o
uilO tendo, assiin, Hilt luci-o assustader, Ca-

de transformar qudquei' pequeno frigo-
jfico out grande eiti plesa. ( istit ('Oft a pen a

os lucrOs obtodcs cut LIM ano
Agora, neste periodo dii entressafta o;

frigOrificos é quo tei'iam (t o (1115' a sut parcebmt
de colahoracaci, nias sci'a Iflais unia vez ii
pecuarista que sofrei-il its inetlidas ptinitiias
Falamos assim porcine, se firmnada a impom--
tação dc came tipo industi'ial, qiseni siiril
be.neficiada clitSSe privilegiacl t dos
donos dos frigorificos, em ilcti'inientci tiCS
produtores murais (lit nossa NacOc

Fica aqui, portanto, di flOSSd) pi'otesbo, e
nos, conio representante (to povo, tentoi mci-
mo a obrigaç0o de protestar caulma t atitude
do Ministro Alysson Pauhinelli on (leferis- tinit
solicitae5o, cedendo a pressOes tic' gi-imptts
econOiflicos dc Si-to Paulo, prejudican do o;
pequeflos pl'odlutores niio so de Slinas Geiais,
como (IC todci 0 Brasil. Dosetiiios cine (iSr. Ministro da A g ricultui'a tonic conheej-
mento de que estamnos atento ao probIein t ede que senipre estareinits vi gilante nit tiefesa
dos intei'esses de Minus Gerais. nit defest (105
interesses dos nienos privilcgiados e contra
aqueles a gi-aciadlos pelos pocici-es inalored;

Verific-aiimos qome, pclmt Lel (lonipleinej tat'
n. 11, fcti csitdo o Fund () dc AssistCncja toTra jjalliotdoi' Ri_is-al - Na verdude, 1100 negamoS
cts hencf jcjos que dc tern tiazido a mnuitos
tj'alitlhotdoi'es tla zona rural, c'omno poi' cxciii-
plo, a aposentadldu-ilt pela idaci e oil
pitr lncapotc- idacle fIsica, COmnpi-ovacla pelos
mjiétlicos (ho Instilito. Entretotnto, é lamen-
lOu-el que, na parle de assistCncia niétlico-
-ho pitaham, o FUNI-IFRAL se cncontre houuitc)
quinn (to di esejaclo . ELL possci afi-rnai' isso,

Pois vi vo constoontcmimte em contacto corn
pessoas que cheganm ciii interior do Estadlct,
pi'ocuiatn thc ineios parmt trottai' de sua saisde e,
('OnSeqi_ientemncnte ainenizar di sell sofiirnento.
Quancjo os doentes vein do interior part sei-cni
llten(iihoS, sidi nmuitas u - eZcs vencidos pelo
('aflsotç'c) C, emnlioi-a tm'agamn uni laudo ntédico
eeclitlo p olo hospital i'egionotl oil itiédii'o
rc giccnal tb FUNREJBAL, silo, aqui cliegando,
prontotnuente tlesilutljtjos . Trazemn lo;hos os
tioctirnentos ncc'essitrios, inclusive o pedido (IC
internaçOo, nias o hospital nuncs tent leitos
vagos para acolhici' i-sses infelizes cjue vCm
do inlci-ior it pi'dti'ura dc tratamento

Certa ocasio, urna senhora que veio de urn
I ugarcjo denoin inado Conquista, no Municipio
be Hciau .Jesus dit (ialhct, ltqui chegou, not

miosot Capital, e, p01' niuitos (lits, plocul'ou
intei-nai--se, n5o o i'ensegiiin do . 0 caso clelos
requei't 	 iimos	 certa 	 urgi-ncit . 	 No	 final,
cIa recchcu uiti c'ctnscIhci do F'UNRURAL, paroi
que voltasse novamente a sua cidade e dai a
30 d lits prttcui-assc it FUNBLTBAJ, . 	 Naquelot
0lt5iltc). ti\d It ttpoi-ti_tnitlmttic tie fa1u' coin o
emibiio Supei-in ten tli silt 	 tlti FUNRUBAL, no
Capital, Di'. Nttlim, pedintlo providencias pitra
cjue tquelt senhoi'u fosse internada - Mas
foi tlehoslde - Elot teve (l i_li voit;ti' potra o in-
terior, On lid tin lilt (li_id an lt i' 18 km ot emsvotlo
P ara chegot i' 10 SUIt l'i'Sidefld'iIs

Ontern esteve no mci_i gahinete urn amigo,
(l iii flu('  ('onIon (li_id 11111 senlu or veio cli- Con-
selluciro Pena fazei' ufluom cirurgia che raspa-
gem not vista. Depois de totlrts os dctci_tiitentos
prontos, inclusive a autcti-iz;teto para inter-
namento, otquehe hi011Odili teve que Ile ranibular
pcI as ruas 010 c-it bale, sent i'ec si-sos pomra pagar
c'tletivos, ai'i'iscanclo a prispria vida, peha sua
di fici_il clad c tie loc-omoçact poti't. d e pois de
17 dias, receber urn conseiho do FUNRURAL,
piti'a quc pas-,asse 10 cloiqui -,I (Iou, trCs. qua-
tro meses . Mas o i-erto é cl u e. se assiimm pro-
cedesse, nuesm() tlentro (Jesse longo pei'iodo,
dc nOct seria istendiclo - 0 F'UNRUIRAL inotn-
témn convCnici corn hospitais do interior e al-
guns da Capital 	 Ac ontece (l i_ic c pagosinento
C fei lii mnensalrnente, Prttpdtrciontlrnente it
popul;a'Oo ru ral de c'ad It rnunicipio - Lmns
(1110 hl niensoil C fixad t pat-a ca (Ia hospital,
('001 0 qud o F[NRFRAL manténu eonvThio
Os hospi Lois, atendendo on n0o os pacientes,
re-el-cin esta quota fixada . Entiio preferenu
iuio Mender uinguCnt, porque cm recebirnenttt
do clinheii-o, no fim dci mnCs. é garanticlo
Os pacientes do interior s50 enviosdos pant It
Capital, e otqui LtnuhCnu os hospitais lCnu c-cr-
teza dc que, no finu (to inCs, i'eccbeni -,I quota
fixacla pelo FUNRUBAL, e n5o tern intei'esse
cm otteniler os pacientes, voltando c fato a
repetir-se, ihiai'iuinenle -

PROBLEST\S NO FUNBUJbAJ

O SIR. I)EPLTTAJ)() COMES MOREIJiA -
Sr. Presidente Srs. Depulados ten do via-jado cons tanteuuenfe polo interior (lit E;talo,chegamo 5 is tmjste conclusSo (le (list a populit-cao rural (to nosso Estmdo vivt em
de penin-ja - Stuitos tIepulados ICon assttmado
A tribuna desta Casa, parot brazer probjerna;
Corn relacao ad) Vale do Jequitinhonha, q ue CCORSi deraclo a isrea-prob]etn t (IC nosso Estado.Mas S. Exas - SC esqlieccmn dc cjue a situa-cao de p en'ii'iot da populaç5 0 rural n So é i_mat
Pflvilegjo do Vale do Jequitinlionh 1t \'istoSer urn problema que se eslende it todo it
temnitonio mineii-ct - Verjfjc-ammtcs clue a po-PUIacao rural vive cctrn as ma j ol-es tiificulda-
Ies. H cotrCncja de recursos financeirosPara Conseguir t eobreviv (nd-ia digna do set-
umano Como se 1150 hiisbotssc a ('ao'end-ia (Ierecursos finance j i-os di tod;t populac5o mu-ra,, ha Outros

Silb	
fatores quo se aliamn It ft1ttL recurso5 citi

nutn	 no, poi. exemplo ,av ci-illinose,
flh 	

iç0o 	
Qual o tmabaih 	 i- rural queC000 mcoes de sobreviver quando o eusloVida attnglzrnentec pm'opdtm-Oes alai'mantes? Infe-

as Itutol-idadlis nO 	 rno te 	 Conseguido
°flter a alta constante do custo de vida.
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Silo várias as reclarnaçöcs que chcgaiil
act nosso conhecimento, e não nos podernos
silenciar diante de tantas reclamaçOes justas.

() SR. 1)EPUTADO JORGE ORLANDO
CARONE -- (Profere (usd150 que, por
ter Si(I0 devolvido pelo urado, eril puhlicarlu
cin futura e(hçao.)

ANIVERSARI() DA POJACIA MILITAR I)I
MINAS GEHAIS

0 SR. I)EPUTAI)0 EU1UPEI)ES CRAIDE
-- Sr. Presidente e Srs . Deputa(los, 0 .nosso
F.stado está vivenmlo inonien [OS de a1e2ria, mic
prazer, coin corncrnoraçöes do 144. Q ani-
versario (Ta I'olieia \ljljtar (IC Minas Gerais.
Siio (IC todos conhecidos o valor, a disciplina,
a 1e1dade, a bravura c a ( ')l'ag'ln Colil ([ic
OS rni]itares tern escrito a histOria (IC SUU dOl'-
Poracao . Inurneras provas (TV desprun(liIflen-
to tern sido (ladas no defesa de nossa sodiC-
dade, para que permanecéssemos livres de
inarginais . livenios a oportunidadc (IC apre-
sentar -I urna solicitaçao, requerendo a
realizacao (TV uhlla scssao especial (010 ('if101'-
tiva desse aconteeiniento, pica que ijossainos,
todos OS (1 eputados, ter a oportun ida (11 de
falar sobre o assunto

Posto (10 JXPS ('ifl Ii1iii

raiiiheiii aprovcitaliios 0 eflS''j() pala SO-
licitai' ao ilustre Superinlen lente (ID IN PS
quc fllaflde i1hst1ar urn polo (ID INPS
em Betim . Cidade tao plóXiiila tic Edo 110-
rizonte e tao esquecida do Governo (10 Lstado,
mi tamhém esquecida pclq (;overflo Federal
E 1iflIit0 just(( 0 fl 0550 pi'otcato. p'que lIe-
tim, ate hoje, nao IJOSSUI urn poslo (10
INPS Para (Tar assistencia a tantos traba-
Ihad ores quc liahitamn naquela dl tiade acorn-
panhando o surto industrial dc nossa regiao

Foi isso que me fez vir ii tribuna, Para
apresentar esta reivinilicaçao . Tenho certeza
(IC que nela encontrarenios justica, (IC one
niinha palavra encontrara ceo nos Srs. Dc-
putados aqUi pi'esentes V (IC (J1IC todos Iutarao
para (hOC Minis Gerais tenha esse nielhori-
mento e dC uina (lernoflStl'açao (IC que a Pre-
vidcncia Social poderC favorecer V bccfi-
clam' tanto Os scgui'ados tic iìosso Estado ('0010
todos os brasileiros

0 SR. I)EPUTAI)0 I)ALT0N CANA-
BRAVA - (Profere discurso qUC. por 1110
ter sido devolvido pelo orador, sera publi-
cado eni outra edicao . )

Questôes de Ordem

0 SR. DEPUTAI)0 JORGE ORLANDO
CARONE -- - (Suscita questao (Ic ordem quc.
por nao ter sido devolvida pelo autoi', serC
puljhicada cmii outra edicao

O SR. I)EPUTAI)O JESUS THINDADE -
Sra . Presidcntc, Srs. Deputados, nds subscre-
veiflos 0 requerirnento do ilustre Deputado
José Laviola e pedirnos a palavi'a neste ins-

tonIc, Para (leixal' consignado ([lie 0
quc o Governo do Estado concedeu il
Policia Militar (10 Estado esta nas Propore
(ItS possihilidades (10 crario c nas condi
(10 aumenlo (JUC dondcdel.1 a lodo 0
nalismo do Estado

NOS laIlleflht1110s (file. ncsta Casa, que
tuna Casa (IC harnionia, SC pretcnda PI'OVOear
(111) (IeSgaSte entre a XX Pol j c ja Mill!'0'
Governo (to Estado . 	 0 aunicn to Concedid
esta em coflsonaneia ('010 a Poliem Militar
porque esta é ouvida, como Silo Ouvjda
larolCiti as outras ('lOSSeS di' I flcioflarjos
Minas Gcrais,nc Slits odasiocs ([V mnelhoria sa.
lanai 	 Era o (JUC CU ([ilCl'ia (I izul' .
ohi'igitdo

O SR. DEPL'T.\D() NILSON G0NTIJq
Si'a . Presilcnte. ouvi atcntaiiiciite as PaIavras
do nobre l)cputado (Ia bancada go\'crnist
vicc-lidcr (to Govei'no, o emnincntc COlcga Je
sus 'I'rin (lade . I'Ui 0 p1110(110 (leputid0
OdtljJai' esta tribuiia apos (( ('IIV1O (Ii lOOn,
sagern governaniental a (510 Casa, propondo
l'eVlSao (Ic vencinentos, citando inclusive
cxcniplo corn referencia ito aulnento Sala,
i'jal no tocantc ii Policia i\Iilitar.

0 flOI)l'e Deputado Jesus Trindall- Bar.
leto, (.out o scu proflnndiamento, nos quis
coloeai' cotno instrurnento ('01 Jogada sua,
liondO a Policm Militar contra 0 (loverno do
Esta do . 	 NCo C ('SSc 0 flOSSO propilsito
Aqui apcnas cumprirnos O.flosSo ticvei' Co.
1110 tleputad OS e1 Aos pelo povo. tenios urn
compromisso assumido nos palanques. nas
pi'aças publicas, nos cO1iidios C flOS pl'OflUn.
e iam enios ('111 i'il io V tvs. coin 0 povo que
pal'a aqui hiOs trouxe . Nih) import a Sc OCSSC
[Jovo cstao iiiislui'atlos C1ViS (' iiiihitarcs . Pan
nos. ('iviS c iiiiljlrcs SC) eIetientos (las
mnadas poptilares . Ocupa in os a tribUlla pan
SVl'Vir a (ailsa pulilica c nao nos pruocupa.
IT1OS, 00 ci'iticannios o Governo, Se tie é sa
tisfatönio oil no atendiincnto aos servi
(I01'es civis on muihitarcs, que, palo 1165. SiO
JJCSSO1IS i(.lClitidIS. [lois perteneeni ao povo.
Quan (10 0('UPOIII0S a ti'ibuna dcsl a Asseni
blCia, tinlia acabado (Ic 0U1 chegar a men
sagcni govern amen tat

Recebi telefonerna (1' urn zel oso V brioso
Capi [Co do Policia Mil tat', que me (tizia qIle
o Govern o apregoara urn aumuento tie 30% i
35% C. entretarito, no publicacCo do propot'
ta governarnental, ele nCo cncontrou aunbelhlO
superior a 175,, . Citei. inclusive, 110 odISl50,
o exernplo do PoIicia Militar do Estado de
Silo Paulo. 0 (ioverno pauhisti j)lga a urn
3.'-sargenio Cri 6.500,60, ('nquanto nil sub
tenentc tia Poljc Ia \Iil iti' de .11inas Gerais
ganlia apelbas Ci'S'2 2.300.00, aml)oS ('0111 toda
its vantagens . NCo cs!onios (fUCrCn(l(( fazer
demagogia ; riCo estalmios tcntando jogar
Policia \IIl itam' contra o (lovcrno . 	 NCo SOulS1
suliversivos. (' cstc n ito e 0 nOSSO proposllO
NCo podenios. 1550 SilO, tOlidOl'(ial' coOl
i)ila \' las (it) nobre 1)epu!ad0 ,ICsu s Trmndade
Apeflas cumpnimos cvfli 0 nos 

'
so (lever. 1

ITO) quando o Deputado Jesus Trindade tiP
Uiila (IC oposicionista. criticando oCover°
(10 Estado, (111indo a sua cltsse, a (le delega do
de policia, hit muibos aflOS, nao teiii aunIC11to

S. Exa. encontra apojo do MDIIr5zoa'
Para suas emendas, criticas e sugestoes.
Portinto, o nobre Depiittdo f6stis Trindade
n io está sendo justo, correto C leal corn os

ieas. 	 Embora se j o vice-lIdeb' (10 Go-cellS Co
vern°, tern encontrado o mInis irrestrjto
aP0io no MDB . NCo podernos condor dot dOlt
qualquer insinuoCo de qeie, nesta Case os

eputad0s (10 MDE torntm qoalquel' Itt 1111(1 C,
tentando joaitl' a Policit Militar contra o Go.
verflo do Est-lo. Ou('rclhl - a ordcin, in
sodas as vcZeS (I l-IC 0 (ICVO(' nos cltamnti- ('Sf0.
remOS aqUi Para Ci'iticar qurniquer atitude
que seja contra 05 IbOS5Os Ph'iflcipios - So-
mos fiéis to mandato que () PO",O nos don-
feriu em p1'aca pihlieii - Assurninios urn corn-
promisso corn dc e aqui estanios punt defen-
dc-b . Acharnos rid iculo o aurnento tanto para
OS servidores civis, corno part OS rnj[jtam'cs
SomoS orde'im'os. pacificos, dernocratas 50-
mos pela Pi'Z social, mas telbhOs o direito e o
dover (Ic cniticar 0 ridicrilo allrliento lbropos!t(
pelo Govei'no (To Estado. ('Speciolmente (1 (1(11 -
do verificamo.s quc o Sr . JoCo Ca rlailo Pena.
PD. SecretCrio (],I nio duflipl'jij 0
comflpromisso assurnudo conosco COb ilinlbo, on
Comissiio (Ic Finant'as, ('Tn debate ('OfloSco,
do que, no rcajustarnento salar j u'I (IC ((l limbo,
lana a revisCo dos niveis V dos vendimentos
los Servidol'es (]:I (be 1 . ' instilncia,
escrives, oficiais dc .justi('a C tamni)eni dos
iuncionários do S'dl'etal'iut do Saii (be (rile tra-
haiham lbS postos (IV satiric do interior do
Estado,

o Sr. Secretiil'jo fl io C uni priti Coin
prom jsso, Faltou ('Dun a palo v ra elnpenhada
perante 22 (leputa(los do MDII e (la ARENA

o SR. DEPUTADO JORGE OIILANJ)()
CABONE -- (Suscita qnestCo do ordern nut,
pon fib ter sido de\'olvj(iui pelo auto'. sei'a
P ubljcada em oUtra edico.)

O SR. DEPUTADO .JESUS TRTNnl)FSra. Pres j ilente Srs, Deputailos ouvimos s
Palavras do ilustr'e Dcputado Nilson Gonfjio
\ao temos nada ut ocrescentai' senCo dizer
Do S. Exa. eStil exercr-ndo 0 SCU nape'l (be
POSiiflj50 	 Entretonto dl s r ou'(Inrnos do

DOpufado Nilson Con ti io (TUIn do S. Exa.
1lara que ('Ste oI'a(Iol' vai, vez por outro,

apojo (1() MDII. Ntis so ped i1nos afloioama C ausas jUstas, 	 S(,) (lVfeib demos ('ItUStsiuStas Pe din1o 5 apelarnos Para (In( , 	evite
°car urna CIOSSC Coil! ra o Governo, quan (IoSe

As  sabe que o Govenno estil ulteibden do a toduis
classes. 0 Vice-lider do 1\ID13, que ainda

ha pouco usou (Ia palutvl'a, n5io foi fel iz
qtiando insinuoli flue os mnilitai'es, (lesconten-
tes ('oni 0 percentual de sell aurnento deixa-
noun ut Policiut Militar. . 	 N,5o ht 1111(111 (liS5O
Os flosSos lnmijtarcs sCo honiens ('oibscieIbtcs
V dientes do que SC PitSSit e (1C\'otados aos
seus nobres nhisteres (rn favor (Ic Minas e
d os niineiros.

-	 0 SR. DEPIJTAJ)() NILSON G0NTIJO
Si'ut . Prcsidente. pai'ece que fui bent clam.
ejuando (liSSe, [bit instantes ati'iis, (rue nti
lepelirnos nuutiquer insinuat'ao (Ic quo quutl-
(1 11Cm' clernento do MDII, nestui Casa. esteja
tenturndo lancth' Unto ('IOSSC contra o Go-
l'Vllb 0.

Qutn oio alguCin tcnttm' lanrar it
Mu itor contra o Governo, estani't pl'ovocan(Io
urna haderna, 0 caos, e estarit contra os in-
tC1'C55e5 (Ia doii1Ufli(Ia(e . 	 Isso nits n5to utcei_
tarn os e l'epelirnos fliesinO - 	 Quc fique bent
('1010

Quutn to ao coni portaniento do nob re Dc-
putado Jesus 1rindade. o uue Cu (Iisse
quc S. Exit. senipre encontrou guai'itlo porn
5uts proposicties. part Os selh prOnunciut.
11I0I1bos (' ptra Silas ('l'itidls contra o (;overlbo,
i"iesliio sen(Io Dcputt(Io (Itt ARENA, cncon-
ti'a OpO j o (lit l)afld((Iii (to SIDE, PitI'it ('(dSaS
justas . 	 -ICpoi'que Se VJCSSV ('0111 dausas
ilbu5taS, nCO ('n coil trtrit OpOi(t

A SEA. PEESIDENTF: (DCputut(It .1tmnit
Slutrise) - 	 Niio liii questiio (Ic ordelit a
solver. 

0 SE. I)EJ1 IJTAD0 SEll GJO 0LAVO
COSTA - - Sr. Presi dente, e1ueiit apcnas
registrar, ncs te in stutn Ic, ,I 	 do MDB
flesta Cutsut c a ItusCncia (Itt honcada arcnista.

V. Ext., Deputado Comes SIoii'i'irt. C urn
Deputado (10 MDII C e qUCIii pI'CSi(Ie nossos
ti'abutllios . 0 Deputa(Io Nilson Gontijo, tarn-
ttt'iTi (10 SIDE, sccrctai' j ut flOssos trabtllbos, C o
Deputa(Io I)itlton Canohriva, uue odupavo a
tribu nut, tanbhérn pertcnce to 51DB. 0 (us-
durso (Ic S. Ext. era ouvido pot- a1 guns (IC.
puta(Ios (10 SLOB. 	 Nito Ibit pou'tanto t pre-
SCnça (IC hbCflhUlIi clCrnento do ARENA. Quc-
i'iil apCflaS salientar (file o MDII lJl'eSi(Ie, sccre-
talilt, usa a tri)unul V ('SdUhi( atClbtt1biClbtc (t
oriobor quc ((cii it ut ti'ihrint

0 SR . PJIESIDENTE (Depula(l)) Gomnes
Moreira) - N.-to hit questio de ordem a resol-
ver.

Ill)
Ill



121. REUNIAO ORDINARIA, AS 9 HORAS DE 10 DE OUTUBRO
DE 1975

Matéria Aprovada

REQIJERIMENTOS

Do Sr. i)eputado Gerardo Renault, (iii
que pede o desarquivamento do Projeto n.°
1.026/74;

do mesnio parlanientar, Cm (JUC pe(Ie (I

tlesarquivamcnto do Projeto n."
(10 Sr. Deputado Doriiingos Lanria. soli-

citando vote (IC co,ngratulacI5es eons a Escola
de Minas de Ouro Preto, pela passagern (10
seu 99.9 anivers1rio (IC fundaciu;

(10 Sr. Deputado José Laviala, solici-
tin (JO voto (IC eongratulaco(s corn a PoIieii
Militar de Minas Gerais, pela passagem de
SCU 144.9 aniversrio de (xistencia;

n. 9 620, do Sr. Deputado Artur Fagundes,
solicitando ao Sr. Secrciário da Educaçao, a
inclusSo, no pIano (IC obras de 1976, (Ia COflS-

truciio (10 muro C anipliaçao (10 predio da
Escola Estadual Deputado Antonio Pimento,
de Mirahela;

n. 621, (10 inesmo parlanientar. solos-
tafldo ao Sr. SecretSrio da Educaç5o a in-
ciusao, no piano (le olii'as (IC 1976, do cons-
trucao (10 prédio da Escola Estadual Major
Alexandre Rodrigues. de Mirahela

PROJETOS DE LET

N.9 249, do Sr. Deputado Men(IeS flai'ros,
qlle (leclara (IC utilidade publica a Liga Fu-
tehol Amador (IC Gover,nador Yalad ares, clii
1.	 iliscussao;

fl. 9 134 (ex-Projeto n.' 1.235/74, (lesar-
quivado), (10 Sr. Deputado Amnilcar Padovani.

(TUC (ICC1SII'ii (IC utilidade publica o Bonsu
Futchol Clube, assoeia0io civil Corn Sede
Juiz (IC Fora, (ni 2. 1 discuss-50;

nJ 135 (ex-Projeto n. 9 1.255/74, des.
quivado), do mesmo parlaiiientar, qj
clara (IC utili (Ia (I C public a a I eu (I a Espir
(10 Criador Rosa e Crovo. dc Juiz ic F
(iii 2J discussao;

n. 153, (10 Sr. 1)eputa to Meli(ICs Barr
(Jue (lerlara de utili (hOle publica 0 Clube d
MSes Nossa Senhora Aparecida, c)rn sede
(overnador Yaladares. eni 3.' (liScussão.

n. 5 155, do Sr. Deputado Emilio Haddad
(IUC declara (IC utiliWole publia 0 Bangt
Atlético Cluhe, ('010 SC(I. ciii Olivejra
3.' (Iiscussao;

J 168, (ex-Projuto n . 	 1.249/74,  desam.
(lUiVth10) . ( 10 Sr. Deputado LUCiO (le Soz1
Cruz, OUC (leclara (IC utilidade Pühlica
Oper5rio Esporte Cluhe, (IC Silo Goncalo &
Rio Ahaixo, em 3.s discussao;

n. 198. do Sr. Deputado Euripcdei
Croide, (111C (Ieclora (IC utilidade pliLljii
Conselli o Particular (Ia Socied a de de São
cente (le PaUlo, eons sede em Vespasiano, a
3.' discussao;

n. 205. (10 Si. 1)eputado Morvan Acayabs
(JUC declara (IC utilidade publica :I

Marei:il (IC Colégio CclaciIo de ,Tsu.s.
Varginlia, em 3.' (Iisdussao

n." 211, do Sr. I )eputado Fernando Jus
quesra, que (lecla ra (IC utilidade piShlica
AssociaçSo Escoteira Ayunorés, corn sede er
Juiz (le Fora, Ciii 3J (Iiscussao.

pRESIDR,NCIA DOS SRS. 	 DEPUT,\ 1 )()S
jtNIA MAR1SE, FMJLIO 1-IAI)[)AI) F

SiRGIO FERRARA

Comparecimento

Fernando Junqueira 	 Wilson Ianiuie
- Lücio de Souza Cruz - 	 Said Argus - -

Ju.nia Manse Pedro Gustin - Ainilcar
PadoVa1 - Antonio Dias -.. Artur Fiilfl-
(Irs - Carlos Elov - - Carlos Lenses - - ('j
cero Dumon t - Cyro '.Nlaeiel I)illton Ca-
nabrava - Delfini Biheiro . - Dénio Mo-
reira - Domingos Lanna - Elmo Braz
Emilio Gallo 	 - Emilio Haddad .._. Eucibles
Cintra -- Euripedes Craide 	 . FShio Vas-
COOCCIIOS 	 - Genesio Bernardino - Gerardo
Renault - Conies Morejra ..... Humberto  (IC
Almeida - Jesus Tnindade 	 loSe Bello
João Navarro - JoSo Pinto Riheiro - -- ,JosC
BonifáciO Filho 	 - José HonOrio --José Lii-
viola 	 José Santana --- Kemisi] Kumamra
Mendes Barros --- Milton Lima - --- - -Milton Salics
- Narcélio Mendes --- Neif .Jabur .-. - Nilson
Gontijo - Nunes Coelho - Pedro Narciso -
Raimunclo Albergaria --- Ronaido Canedo -
Sebastião Nascirnento - - SCrgio ['errara
Sérgio Olavo Costa --- Sylo Costa - 	 TclCrmmaco
Pompei.

Proposiçoes

Art. 3. - 	 Revogarn-se as disposiçOes
cm contrarso

Art. 4.' 	 --- Esta lei entra em vigor no
(Iat de Swi puhlicaçSo

.Sala dos Rcunioes, 10 de oulubro (IC 1975.

José Lw'jola Fdbio Vascoiicellos
Christovom Chiaradia --- Emilio ilciddad
Sérqio Ferrari, -Nilson Gontijo.

Juslzficacuo .....- A Prefeitura Municipal de
Conselliejro Pena doou, em 1941, urn irnOvcl
(IC area igual a 2.800 m 2 . Comu a finalidade
de 15 SC ('On struir a cadeia puhlica

So lecenternente 0 Governo do Estado
construju o prédjo, mas nib utilizou tothi ii
area: ocupou soniente 1 . 653.50  m2

O projCtO visa a reversao da area re-
iilanescent€ S prefeitura, para clue of se possa
constuuir Hun parque infantil e fazer obras de
urhanizaçao.

Os 1.146.50 12 restantes serfie utilizados
pela Prefeitura Municipal (IC Conselhejro Pena
para urn parque infantil, já ens funcio,namcnto,
e para ohms (IC urbanizaeSo

Em foeC dos argurnentos, esperanlos a
aprovaçtio do proposicIbo era subnietida S
s1i]Jenior deliberaçao desta Casa.

José Laviola

PROJETO DE LEI N. 2591/75

Autoriza o Poder Executive a revei-
Icr parte de irnovel ao patrinio,nio li
Prefeitura Municipal dc Consellie iro Pen

A Assembléia Legislatjva do Estado de
Minas Gerais deer(ts):

Art. 1' - Fica o Poder EXCcUtiV OUt))-
rizado a reverter ao patrirnOnjo cIa PrefejturaMunicipal de ConseIhejjo Pena parte (IC imó-
vel havido por doacSo, confornic eseritura
Publica lavracla no Livo (le Notas I. fls. 144
a 143v, do Cartório, do 1. Ofieio da Counarcade Conseiheiro Penui (Icvjdaunente transcnita110 registro de irnóvejs sob o n.' 118. ('((nS-tante do lavro 3-A, is fls. 32, do CartOrio do
()filial Argcrnjro Teixeira (10 Silva. do mesnuaComnarca

Paragrafo iinjco - . A porte (to iniovel aque se refere o artigo tern -,I Srea (IC1.146,50 m2.

Art. 2. - A Orea referida no artigo an-terior 	 .	 . 	 -
sera Utilizada para construcoo dc par-

e 'flfantui e ohras (IC urhanizaçSo.

BEQUERIMENTOS

N. 639. (.1 a Sra . Dcputa (Ia ,Jinia Morose,
solicitando 1(1 Sr. Governador (10 Estado que
determine S Secretania do Saiide a (lesigna-
çSo de medico e (lentista para a Escola Dr.
Aurino 1\lora is, de 1.' grau, no Vale do Ja-
toha. nesta Capital;

n.° 640. do incsuna parlanientar, solicitan-
(10 00 Sr. Governador do Estado que deter-
mine S Secretaria do Educacão a puhlicaçSo
da relaçSo dos escolas combinados que pas-
SaI'alul para o setor 1-2, para que suas dire-
torias tenliarn me]honio salarial

ui.' 611. (IC) Sr. Deputado Gerardo Re-
iiaull, solicitanclo ao DEB 0 asfaltarnento (10
trecho Varginha - Trés Coraçoes, pelo rarnal
cIa Fer.nSo Dias;

nJ 642, do rncsmo parlarnentar, solici-
tando aos Srs. Govcr.nador do Estado, Dire-
tor-Geral do DNER e Diretor Geral do DER,
o asfaltamento da ligacSo Divinopolis - BR-
262 - Pitangui;
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n. 643, solicitando ao Si'. (jovinadoi'
(10 Estado a anexac5o (LOS Muiiicipco.s dc Iga-
rape, Esmerahias e Mateus LCfl1C 1 area
Grande RI!;

n. 644. ilo Sr. Deputado Mende Rico;.
solicitanci ao Sr. (evei'nador (10 Estticlo
inandar cuniprir a Lci n.° 3.340. de 30-12-64.
quc autoriza 0 Poder Executivo a procciovei
a cOiIstituiçao clii Cornpanlija 	 \Iinc!ia 	 (T(

Transportes Aéreos (AEROMIG) e dá outras
Pi'ovidêiicias;

.n. 9 645, (10 Sr. Deputado 1)Iion Cana-
brava, cm uiue solicita selain enviados ao
Professor Edgard Godoy (],I Mata i\iaciia to
curnprirnentos pelo lancamento (10 seci livro
Memorial (Ic Idéws Politic C SCIO trorescri to
nos anais 0 artigo Ajuia Feiido cm P!rn 0
100, (Ic Alceu Amoroso Lucia

da Sra . Deputada Junia Macke. o1 iii-
tando voto de aplausos ao jornalista Filipe
I)ruriond, por haver solo (grad!;) cob a
Comenda da Ordem do Mérito Jornalistico
Geraldo Teixeira da Costa;

do Sr. l)vputado Iluinheito du AIirn.iIo,
solivitando volo (IC PCSal' pelo fale('jbaenlc; (1(1
Si'. Manuel (IC Oliveira Mafra. \e-!'ref)uto
de SSo Sthasti5o (to Paraiso. ((CO ri(h) onteot

Comunicaç6es

Da Sca. J)eputada .16b:) i',I:015)'.
pcindo 0 faiccimento (10 Sr.
A ni a ral . oc orri (10 cmii Bet un

(10 Sr. 1)'putado I)elfiiii Ilihuiro .),i Ii-
cipando 0 faiccjmento do Sr. Aionso Ic 'ca-
drade (iouiart, 110100 (10 ex-I)eputolo Eslalucci
e cx-Prcsiden-. (Ia .\sseiiihleja Leis1ativa to
Icsta(ic tIc' Minas Gerais, -Major \\altlion de
.\ndrade Goulart

Pareceres

Rccebei'ain pal-ccer favorñvci

(Ia S[e'i do Asse nihiici, o Jtequeii;IICOI()
n. 1 552;

cIa ComissSo Especial para (niitir parc-
cer sobre 0 Veto par(iai oposto a Pi'ojosic50
(IC Lei n.' 7.209. que institj j 0 g ahincte do
Vice-hovernaclor do Eslado dcMinus Gei'ais
C (Iii out rc;sprovudencias, a McIISOO:IiI n.: 93

Jieceheraun pilreceu' (IC redacico linctI

PIIOJET() DE LET N. 132.75

I)eclara (IC utiidade puhlcca o Ccii-
tr() F:spiu'uta (auinnliviros 	 (Ia \erdioh,
OS.SOCIU('i)O Civil COfli scde Ica Cii1col 	 h
Juts (IC Fora

A .\sseniItIj 	 Leisiativ:t do EIalo 'Ic
Minas Gerais decrctou

Art. 1. Fica declara t io ic utilolade
puhlica o Centro EspIrita Cannnheiros do
Verdade, associarSo civil coin scd( , n: Ci-
(lade (Ii' Juiz (IC 11,01%1.

data de sua puh!icaç5o. entra em Vi 80 	noJE1'0 1)E 1,1`11 N. ISO/75

Art ........i-hvogcini-se as (11590 	 eclara de utilidade pñblica 0 CEUS
('oflti'ai'jO. 	 Siç0 	 intro EducaciOflal T.fli(0 de Servi-

coni 	 na Cidacle (IC Governador

1975.	
(las CoraissOes, 10 de ° Ut Ubr0 	Valadares.

enib1é 	 Legislativa do Estado dc

JJOunuios La/b nu --. -- President 	 ASS
.	 ais dccu'eta

Sunlana	 Relator: .tiiiilcar PacJooaj j	 1pas 6cr
labor; Jose IIo;iório .	 F'ica declarado (IC utilidade

r 0 CEUS Centro Educacioncil IJnibo
blIca. os corn sell( , na Cidade dc Gover-
. Scr'

PROJETO DE LET N.' 133/7 	 1dor ValadaresI 	 Art. 2. - Esta lei cnti'a ciii vigor nil
Declara (IC utiiidade pi'ililica 	 I data de sua publiCacao.

ciedade Pró-Melhoramentos do Bajrr' 	 3: 	 Revogaun-se as (IIS9OSIO'OCS
Ohvo Costa . cSSocu aiee civil cornntrSi0
n ci Ci clad e tl e Juiz dc Fora. 	 SI'5 cm CO

Sala clas ComissOCs, 10	 Ic outuhi'o (It'
.\ Assenihieici Lcccislatavci (to Fst d

Minas Gerais decrelou : 	 '	 i9
A rt. I:' 	 Fica'cclirada de 	 Donhiflfl°5 Lanima, Presidente; Jose San-

l(il hi ha a Socic dcc dc 	 [11-MelhorauiicntoS a lana Relator: .4,nilcar Pac/oi'nrii.' lose I[()-
l3airro Vih Olavo CoLa. associacijo civil c l ndrio
side no Cidade de .11Hz cle Fora,

	

2.'	 I'.sta 	 lei	 cntra 	 (iii
(lcdc) (IC SU( 	 hticc(cbo. 	 ' 	 Oradores

Art. 3 	 Revogam-se as disposiçiit
( , III c'ontrarict . 	 '111A\ S 1 0 (J11'IL Ai13EO

S:dc( 	 s	 ootissO 	 0 (ICs, 1v outubro d 	 ti) SB. D 	 U	 MEPTADO ENDE 11S A13130S

	

y.197o . 	
di	 C
	 presicentc e Srs . Deputados, hh tlias

presentei a esta Casa uin projc'to tIC lei no
Doiiiiiujos Lamm, Presltlentc ; José Sac, 'ud autoriZava o Sr. (,ovcrnctdor la Lstcdo

1(11(0, Relator .tntr/rnti' P(7(lOi'd/?tl Neil Jøb5i i cria1 a Cia. Mineira de Transportes Aereos.
os; Hoitoi'io .	 Saberido das compct5ncias (10 dcputado, pro-

Curd dar iic1ucle projeto (1C lei soiinte a scm
torma autoi'izativa . 	 Alas, (0110) 	 (Ci)'. 	 Iissc

PBOJET() 1W J.EI N.' 170/75 	 aqul 0 jovem C cOmhativc( De1'.utcolo Jor1.1e
Carone, pcurece ciuc CSti'( haven (1(1 urna cCrt a

1)5 iIOV1I i'i'dac'ao ao artigo Ii th divisiio nos trahaihos da Conuissito dc Cons-
1 i ii	 6 GO'J 	 de 11 ( 1 ) iul T io dc 1975 titulcao e Justi( ( 	 quc 	 so ( onsidiu t 	 onst'

tucional projeto autoi'izativo cuuando, apre-
\ Asscunitleia Jc'gi slativa (0 Estado 	 `n"() 	 rl,'roi )llf(5 0., I J)T' .5 	 1)O'SlilO

Slinas (erctus (I(c'rCtou: 	 nao acontecendo quando apresentaclo por
'leputados do MDI3 . 	 Fei o one acon tecen

Art. 1. - 0 artigo 1.0 da Lei n. 0 6.60i 	 uii o projeto tie lii apreSCflta(Io por 1iI1rn.
(IC 14 de juiho (IC 1975, 1)5Sit ci tc'b ii (C . qua!, mesmo tendo recc'hido utrer fa-
alan!; redaeao 	 o,rivel da asscssorici ledflidi(. o rc'latoi' 	 Ia

(5 ruiss5O di' Constitcnc5o c Justica. Depu-
Art. i 0 Podler Fxccutio autf, tdo .10,10 Navarro. nit U )iti( uI a (1ii10

iiz:t ; lo a crici r o 9;t rque F.stadual do Serra di deu parecer contrai'io .ar gurnentando c1UC ((S
CipO, corn cirCa aproxurnadci (IC 27.600 hectare s, deputaclos nbo tbni Cd)fltlidOiS de lcgislar so-
douiipi'Cefldefldo pane cia hcit'ia (10 Rio CiP 4 lire rnatéria financ'eirci c orcctrnentbria
espc'cialnientc' as hacic(S (IC seus formacIorC
ii hcii rn SI (Sc Ic s ( I II)c (1 c Gavi6cs onAreia b 0 Sell	 (mccci Podc 11 i lei- muito Ill ii'.
nos Municipios de Jabuticatiibas Itabira, Itam ,. Pois existe urna lei, desde 1964. queUlobe (10 Mato Dentro c Santana (10 RiachO" 	 r1za o Poder Exccutivo a criar a Cornpa-

Ia Mmneira (IC Transportes Aercos . Diante
Ant. 2.' - -- F.sta cc intro (ciii vigor 10 dis0, apresentei S Casa nun requerirnento Clii

((lila de SHI( pultl lcacao. 	 Que solicito ao Sr. Govern. (br 0 cuunpri-
.\u'l. 3.' 	 I-tevogani-se 1(5 tIiSpcSiCOCS 	 flto desta lei

von tu ario. 	
Srs. Deputados. ('Ohio representante (10

Sal:( dos CoinissOcs. It') (IC outubro de Vale(10 Rio Docc' c cspceialinente (IC Cover-
1975. 	 lOr aladares, tenho conlicciniento (10 pro-

:rna que a Suspcnsao (lc VôOs i-cgulai'es vein
Doinitiqos Lanna, Presidente; José Sue , ''flh1ü Pitra aquela eidacle. corno tamhCm

1)1/la. Relator; .1 ,nilcar Padoi'ani; .\'eif Jalhr ,,ra Ai nic'nai.a e Nanuquc. principalmentc

	

.lo.mc' Ilonorio .	 (rci esta ditinca. (IUC mi	 POSSUI eSti'a(ia aS-

faliada, oem hnh:t lerrea . Possuia SO1ICt' Ii,
a linha regular aérea, ficando complct,imen-
ti isotada do resto dc Minas e do Brasil

IToje, ni Spoa' ci das comunicacOes, nao
potlencos conceher quc urna ciclade dci impor-
tbncia (IC (overnacIor Vatadares csteja, ha
mnais dc quatro uneses, scm a sua linha regular
do voo . Esperarnos clue as autoridadcs, ci Sr.
(Iovcrnador, o Sr. Ministro cbaAeronbutica
e o Diretor do DAC, tomern providências a
fun de quc' (ovcrnador Vaiadares receba
inais csta c'onquista, pois o povo traltalhacloi'
e progu"cssista (laquela cidadc' somentc é 1cm-
brado na hora da arrecadaçbo dc tributos.
Espero que possamos ocupar cstc microfone
tantas vezes quantas necessbi'ias, a fim de
Irazcr as rc;i'. indicacOes de Governador Va-
laciares c de Oda a regiho do Rio Doce para
cstc plenario

SIELHORIA SALARIAT,, PARA DIRETORAS

A SBA. I)EPUTAI)A JI1NIA MARISE --
Sm. Presitlente. Srs. Deputacios, cstou enca-
ininhando urn rectuerimnento ao Sr. Governa-
(101 (10 Estado paris que S. Exa. determine
pi'((Vl(lênciaS junto S Secrctoria (la Educaçbo.

Em janeiro imltimo. a Secretaria cia Edu-
c'cçao baixou portaria refcre.nie as escolas
eonnhinadas de Belo Horizonte cLue possulani
emil scu corpo discente urn nurnero inferior
a 400 alunos c cujos diretom'cs nbo estavam
cursando curso superior dc Pedagogia. A
portaria, publieacla no ógSo oficiai, determi-
non emil boa hora ciuc essas escolas prima-
rias pudcsscuii passar para 0 setor 2 e que
essas diretoras que cram consicleradas coor-
dcnadoras escolares também tivccssem o cii-
i'cito e a oporlunidade dc assurnir o cargo (Ic
diretora de grupo cscolar. . 	 Os proc'cSS
torn in I'm ic Ia (los. Naciucla ocasiao, as coor-
denacioras escolam'es tiverarn urn trahaiho enor-
me no sentido dc possibilitar que os setis
('stabclecimentos (Ic cnsifld), as SIlaS escoli-
nhas, clue cite hojc funcicmnani en'. estado dos
milais p1('CiiFiOS. tiveSsi'Il'l O])Ortunidade de
acolher o maior ndrncro ic albinos, confor-
me orientacbo da Secretaria (La Eciucacbo.

Entrctan to. Si's. Deputados, desde ja-
neiro ditirno. essas escolas iS se transferii'ani
para o sctoi' 2 SilaS clircioras )i1 CctSi) per-
fcitamc'nte c'ncivadlradas nis detcruninacoes
origi na(1 as do Secretaria do Edtic acao, todas
cicis fazcrmdo o curso superior (Ic Peticigogia
C OS cstahi'lcciiiicntos jil cst5o com'.i ndmero de
cilunos ate acima do cletermina;10 pela Secre-
tai'ii, on Sd'jcl, 400 alunos - algumas escolas
possuem, ate nicsmo, 800 alunos ---- mas,
W ho ,je, a Secrctaria cia Educac5,o ainda ntio
coi'rcspondeu Ss Stills próprias detcrrninacScs
Os pI'OCCSSOS ainda cstSo arccuivados; a Supe-
rintendCneia Educ acional ainda nbo os fez
puhlicar 110 Minas Gerais, cm firn dc quc essas
Iirctoras pudessern recebcr seus vdnCirncntos
equiparados aOs cargos que cbs excrcern.

Por esta m'az5o, solicito ncstc requerinacfl-
to - e tenho a certeza de contar corn o apoiO
dos colegaS desta Casa, porque o quo estamos
reivindicandlo é que se faca justica a essas
profcssoras que a Secretaria 1c i Educac5o
fcoa puhuic;tr, coin ci maxima urgCncia, a re-
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lacao das escolas coinbinadas que passaralli
para o setor 2, de acorclo coin as noriTias (Ia
Secretaria As antigas c0Ot'dena(lOrUS (SCO-

lares estão curuprindo as deterininacoes Ici-
tas, inas ainda não tiveram uma meihoria cm
matéria de nIvel (le vcncimentos, continuando,
apesar dc tudo. no mesmO nlvei (IC profes-
soras, numa anornalia quc precisa set- urgen-
temente reparadu.

0 SR. DEPUTADO DALTON CANA-
BRAVA --- (Profcre chscurso quc. por não
ter Si(O (ICVO1VidO pelo ora (br. 'a' rã 1)0 hi i-
(0(1)) em outra edição.)

I)ESENV(1)LVIMENT() DE 'MINAS GERAIS

O SR. I)EPUTAD() JiSUS TRINI)A1)F
--Na verdade, a nossa preSCTIça flu trihuna é
para focalizar, ligeirarnente, dois temas:
prinlei1'O, para lcrnhra r o que fazia. lui pun-
('OS d ias. o ilustre colega 1)epulado boo
Bello, quando fibs (lava CiCflcia do pronun-
ciamento do Ernhaixador Roberto Campos a
respeito (Ia situacao C(OfiOIfl Wa C (10 (l(S('fi

volviinefl U) (10 nOSSO Estado lioje - fle petill
-do-lhe a iniciativa, refiro-me, neste instante,

tainberri. a UlfliI palavi'a na)) menus abUfflzada,
que é a do iiustre Deputado Federal. pm' São
Paulo, Herbert Levy.

O i)eputado Herbert Levy, uiiia ilas VU/CS

mais autorizadas no Camaro Federal. afelh a
vida do grande Estado paulista. coni longa
ViVL'flCl)( (105 assuntos p011tiL'os. CCof101fliCOS e
financeiros, i-epetindo, quase. a ohsrrv )0,')-(O (tO

inteligente Enibaixador Roberto Campos. fo-
calizava, ainda onteni. no Estwlo (IC Minas,
a perspectiva proinissora da ('eoflomiu e (10
desenvolvirnento de Minas Gerais 1)izia S.
Exa. que a instalacão de indiistrias. as pro-
vide.ncias do Governo (IC Minas e, sobretudo,
a extraordinãria ('apacidade de liderança (to
Governador Aureliano Chaves, tudo isso são
fatores que colocani o Estado (IC Minas nun)a
posicão realmente iflVCj'd\'el no context)) (to
nacionalidade.

Nós, conlo repi'csentantes (10 povo, cunlO

rnifleirOS, vimos dar esta palavra (IC SOtiSf)1
çao, a1egrii, contentarnento, p01' tei'rnos visto,
ontern. o Embaixador Roberto Campos, 110-

melT' (IC inteligencia reconhecida ate no ãni-
bito interr,aeional, e, hoje. o Deputado Her-
bert Lev y, homem ilustre c intehgentc. i-
zendo ainbos do extraordinãria posicaU ecu-
nômico-financeira que Minas ocupa e, sol)re-
tudo, da perspectiva prornissora que aguarda
Minas C Os mineiros. 1)csejarnos que essa
perspectiva se concretize para hem dos iiii-
neiros e do próprio Brasil.

marca mais Uflia vez a "r'lnhl(' '

	

Preniio Nobel do Paz	
aoh 	 dthbcidath P0(l 1 ituijhu

'

	

jaO pode sofrer injunçOes cmsua
	 -

	

Outro assunto ciuc gostaria de focaliz, 	 de, liberdade (IC se fazco' o 	
1ieica-

nesta trihuna, neste instante, é urn fato 	 deOtFO dos prineipios I('gajs c II1((Co j s 	 1" -
-	 ' 	 pFeSS00 suprema --- libei' I' I

nao pode passar (lespercebido no campo p.	 0 oi dica 0 inarredãvcl Ia ('on (IiçaO 1)111)]
title)) (ieStc Pais C --- por (IUC flBO clizer 	 ' C

não pool(, passar desperccbtdo a todos C
politicos dc todo o Pals. E quo o Pr6mi0 	 Materia Aprovada
Nobel da Paz foi conterido a urna figura REQUERIMFNTO'
,:Ienel)i universal. 	 Befiro-me ao fisico FUSSI	

C

Andrei Sakharov. essc hornem que é cooj,

	

	 1)0 Sr. Dcputado Humberto (IC AIuijd'i
(Icrado o pai da bomba atômica sovi6t'4 parLlciPan(10 o fatec'jnien to do St.. Manocl de

Oliveira Matra, Vice-Prefeito d '
esse horneni (jue e respeitado, que C qua1 tiio do ParaIso 	

.00 S has-

urn (tens no sell pals, pelo extraqrdinario tra,
baiho vo l pro] do fisica. 	 Esse homern I ' do Sr. Deputado Dalton Canabrava, soil-

1 cttando scions enviados ac t Professor E I
algunsaoc(sae sta paite, declicou-se aos 	 Godoy do Mata Machado culnpi-inicn to pclo
tu)jos sociais e politicos, verificou e lame1. lancarnento do sell 	 Memorial de 1(/eias

	

sea
ton U situaçao ('01 quc se vive clentro (10 sei	

Ue.J0iadnosanais 0 artig

'pals, a União 	 Soviética. 	 Em Moses5 roso Lima, quanto a sua primeira' ci
	 nio-

Sakhai'ov fundon o Coonité (los Direitos Jj5 n. , 39 doo ,i . Deputado Christov' m
IllaflOS. U CIUC 	 C 111110 piUCZO. 	 Nao corp Chiaradia, solicitando ao Sr. Govcrnacbor o
tente COOl esta iniciativa, tern clefenclicto pot envio de Inensagem a eSta Casa, Contendo

	

is intclectu us es ritores - politicos liheraos 	 OJC0 Fstado urns peflSiO to (fiSfihlSS1\( 	 (OS
hubs ties sofrendo restriçocs no SCU pals 1 dependentes na falta (laquela . 	 C
muitos deles postos para fora da Uniic
Soviética, eOlfl0 C o caso reccnte do poet PROJETOS
Alexander Soljenitscn. 0 Prernio Nobel d
Paz foi conferido a ulfl hOITiCIn de CieflCi) 	 Em 1. discussSo

C penSarnefltO que (tell 	 sell 	 a eonth
ção de poténcia atôrniea, um hoinern que dl 	 quo ' dáa
tat nimlo s e projt'tou no sew do seu povi tadual Bernardino Nunes di Rocha "

não obstante sua atitude liberal, em pro estadUal de Tronquciras. Mufliripio did' Cu-

(10 (lemocracla, nao pode ser preso pela pe
ucla soviética. 	 n.9 252, do Sr. Depu(ltau -1 0510 Marques

que declara do utilidade p6h1ica o Ctubc dos
Querernos. nesta Assernhicia. congratulat .Maeacos, Con) sed (C no C 1(10(1 P (IC (;u)(xuJ):

-nos corn os pi'oniotort's uuc. ens Estocolil)
(teram o Prêonio Nobel cia Paz a esse homes
porque forain Se0ll) er urna figura respelt
d a. que tern lutad (( pci)) pci-sonalidade U
mana.

Andrei Sakharov puhlirou recentemefl
urn livro chamado Liherdade, CoexiStéflCiO
Progresso, quo, na UniSo Soviética, foi P1°
hido a pao'tir do próprio titulo, porqUe
naquele pals, 11)0) S(' pern)ite falar crn lit)
(lade

Poi' 1550, flóS (l ilt' somoS amnanteS do
hcrdade, que vivemos nuns pals de liberdad
nos que, gracas a l)eus, estamos no Bra5
endcrcçamos a esa figura tao clistante I
União Soviética c acts eonCessorcs do Prdh1
Nobel os onais calorosos e cntusiãstiCoS aPli)
sos não so do povo nlrneii'o, mas, tenhd
cei-teza, (IC todo 0 poVo brasileiro.

n.9 253. do Sr. Deputado .Jorge Orlando
Carone, que dispOe sobre autorizaç'ao (Ic CS-
tudos para COnstrução de aUlOdroruo

n.' 254, do Si'. 1)eputado Sylo Costa, quc
(leClara (IC utilidade poIblica 0 Centro Social
(to Baio'ro São Francisco de Assis, coon sede
Cli) Belo Hoi'jzonte

n.' 256. cIa Mesa (Ia Assernhléj )( que (115-tue SObre U reajustamento dos sinibolos dos
Velicilncfltos (10 Quadi'o Peo'manentc' da Se-
(. 1-etarhi do AsscrnblOj a

Ent 2. 4 discussão

n, 136, do Sr. Deputado Arniicai' Pado-
vani. que (teclara (Ic utilidade pObhca a As-
5((Cla0lo (lOS Aposentados c P cnsionistaS dos
Autarquias do Brasil -- SeçSo (Ic .Juiz (Ic
Fora, corn sede em Juiz de Fora

n.' 175, do Sr. Dcputado Emilio Haddad,
quc declara de utilidadc puhhea a Casa (IC
Dona I)oi'ica, dc Itaguai'a;

n. 176, do Sr. Deptado Ainilear Pa-
(I((vani, (L UC (IecIal'a (ic utilidade pIibliea o
Centro Espirita do Umbanda Inhã Chica e
Pai Jacob de Irnbaé, corn sede em Juiz do
Fora;

n: 195, (to Sr. Dcputado Christovani
Chiaradia, que concede o tItulo de CidadSo
Honorãrjo do Estado (IC Minas Gerais a
Angelo Calinon de SO;

n.9 237, do Sr. Deputado Mendes Barros,
quo declara de utilidade püblica o Consoiho
Central de Governador Valadares da Socieda-
de do São Vicente de Paulo.

Registro de Presenças

A Presidéncia reg istra a prcscn ta Cu)
plenOrio de S. Exas., 0 Sr. Einbaixadou- do
TailOndia e o Sr. I)eputado Federal Paulino
Cicero.

IM
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122.' REUNIAO ORDINARIA, AS 20 HORAS DE 13 DE OUTUBRO
DE 1975

REsmNcIA DOS SRS. DEPUTADOS
LCd0 DE SOUZA CRUZ E SAID ARGES

ComparecimentO

W'ilsOfl Tanilfe - - Ia560 lie Souza Ci'tiz
Said Ai'i S	 AIltOfliO Pius - Curios Eloy

- Carlos Lefl10' 	 Christovaili Uk iaralia
Cicero I)ulIlOfll 	 Cyro \lt'ieI 	 l)elfiiii

Ribeiro 	 l)O1i1ifl-)S T.aniia - 	 1-'.Iino 1iiiz
- EmiliO Gallo _- Enelides Cintra
pedes Craide - - FShio Notini - Fiibio Vas-
conceHos F'CIi'iIZ (illdilS --- (ensio Ber-
nardino - Gerardo Renault - - I I:rohlo T.o-
pes - Humberto (IC Aimeida - - Jsus 'Fr in-
dade - JoSo Hello ---- Joao Mal'qIJC( 	 -.loao
Navarro -- Jo(° Pinto ) Rjljeii 	 Jorgu
Orlando Carone -- 	 José Ban i j an11 Fiiho	 -
José HonOrio --- .Josu Laviola - 	 Jose Sun-
tina - Keiìiil Ku ll aira 	 - ,lenles 14 I - re-i 	 -
Milton Lima	 Milton Salles 	 -- Morvan
Acayaba -- Narcélio Mendes -- Nunes Coellio

Pedro \a ciu 	 -	 airio (inedo - 	 S-
bistião Naseililento - - Sérgio Ferrina 	 Svio
Costa.

Expediente

MENSAGEM

N.° 108. cflcaminhIn(lo veto total upostl(
i ProposiçSo de TAd n. 7.213. que autOlizi(
o Governo (in Estado a fazei doacao Ie icr-
reno ao patrimôflio do i'.Iunicipio (It' 1401(11109.

CIFIC 105

Do Sr. (iovernadoi' Aureliano ClIav( S

Proposicao (IC Lei fi.' 7.185 (ex-ProjeiO ii."
(54). que IliSpOC 5011cc II composican e 11()-

nleaça() (IC COflSC1I1CiFOS pala (I Conscllio Es-
tiolual (IC EducaçSio

n.- lii. efl('aflhifiuian ( lO lnh)rlflacac) (1,1 Se-
C lCi(uIi( (111 Educacao a respeito (Ill criacao
Ile 11111 anexo a Eseola Estadual Padre ]I""-
culan o Paz. (a Cut ade lie Ba pecei'ic a. no Mu-
flicii0 de Caniaclio, pellida no Requerimvi10
11. 1 274, do Si. I) eptItal lo Emilio H ad dad

n.' 141, em que cnn aminila in forniacocs
prestadas pelo HER/M(; sobre a lnClt'.Sa'). nI
piano pi'inritai'io, d 	 ao sfaltaniento (Ia 1414-122
till tO(I() (I set! Percurso, SOIICiia(la pelo Sr.
l)Iputado Jos' atraves (to I1eqlIeri-
IIieflt(( n: 192;

n.' 142. em que, CIII atenFSo ao Requcri-
IlICIlt(( n. 252, (10 Sr. Deputado Pedro Nar-
('iso, transinilt' jnforrnaçao presiala p110
DER/MC (Ii' que a iigaç5o de Uhai ao ccl-
I i'nnaincnlo du MG/402 (SSo Francisco -
Bi'IlSlhIl (IC Minus) foi jnclulda no estudo (10
PIano Diretor da TRANSPLAM e Liz park.' do
pl.11)eiamcfibo Ilgional (III area di SUDENE
(1 Minas

n . c 143. qtiC, eiil resposta ao Requerirnen-
to n. 1' 423, tainb6n, (10 Sr. Deputado Pedro
Narciso, CncarnInhII infom'macoes prestadas
pela Secretaria (IC Estacto cia Agricultura a
respeito (Ia prorrogaçao para 1976. (10 prazo
para pagamento cia s carteirasagr I colas corn
vencimento neste ann (IC 1975:

n." 141, que, em atença(( an Bequer 1111 'fl-

to n. 432, lie automia do Sr. Deputado Eu-
ri pelcs Cruide, Iran Sliliti' infc(rmacao cia Se-
c. ictaria (TI' Estado (ID Trabaiho sobre a i
pm'ali'ahiidadt', no 	 presente. (LI il9ti1IIl0
(IC urna cscola profissional em Fruiai

n.	 145. (We i'espond endo 1(0 p('di (10

constante do Reciucrime nto n.5 210, do Si'.
1)l' j )cltua 	 . :u ..o 1::a, pedindo ,I
trucao (Ia estrada que liga a HR-381 5 1414-262.
passafl do )( .I () Parque Flori stal Rio Done.
infoi'rna estal' 0 assunto anotado pela Asses-
soria (IC PianejanlentO (10 PER/MG. pal'a ser
analisado quando ia c-laI)oruril() cia nmalh''.
ro(i 0V1{(FiI( prevista no Program Ii d e Descn-
voivmniento ((0 \aie do Rio Done. (UjIm plo-
posta teeni('a ar'ha-se em 1- der la Compa-
nilia Vale (10 Rio Done:

n. 146. encarninhando inforn(açilo (tO
Sr . DirI'tor-GCral do T)ER/MG aCCrC(( (Ill iIVi
nentacao usfaitiea cia rodovia rune hga Ira-
çuai S Rio - Bahia, solinitada atrimvCs So Re-
qnerimnento n. 388. do Sr. Deputado Kcmil
Rum aira

V 137. cut atefldefl(i(( 101 Bequ-ui-
menlo n.' 468, do Si'. Deputado F'erraz Cal-
das, encaminha inforrnacSo 011 Secretaria de
Eslallo da Sañde de que foi incluId a fl a Pro-
ramacao de obras paru 1976 urna uniiludr' de
'aude para a Cidade de Santa Rita (Ill .61(0-
t'flga;

fl.9 138, encaniinliando if macSo (So
ER/MG de que (I asfaltaniento e ii amP l ia-

VO (Ia esirada (la Graniinha. em ,Juiz de Fora.
Sujet 	 .1	 ri
4	

0	 equerinwnto fl. 9 404. 6 autorol
0 Sr. Deputado Sérgio Olavo Costa, 111(0

0StaIfl (10 PIano i-iodnvi5iio

139. agradecendo COIflUfl ('IliaD (Ia Cusa
Ca (Ia aprnvac5o (10 veto 1(1(11 (I1)0St 1 II
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Art. 2.° 	 Esta rcsoluçito cnlra cm vigor
data de sua publicaçao, revogadas as dis-

posicoes em cofltritrio.

pado no Palácio da Liberdade, aos...

(Nota da Divisito tie Redaçiio e Publi-
— 0 termo de Cooperaçao foi pubii-

ca na intcgra no Didrio do Legislutivo, flItcado
ta desta reunião.)

a participaçao da Secretaria da Saüde, vi-
sando a execucao de programa na Area de all-
mentaçao e nutrição.

Parágrafo ünico - 0 termo de convCnjo
de que tnata o artigo passa a fazer parte in-
tegrante desta rcsoluçito.

Art. 2. - Esta nesoluçito enti-a em vigor
na data de sua publicaçao, revogadas as dis-
posicöes em contmitmjo.

Dado no Palácjo cia Liberdade, aos...
PROJETO DE RESOLJJCA() 	 (Nota da Divisito de Redaçito e Publi-

caçito - 0 termo (Ic comivenio foi publicado
(eflCamfIw do pela Mensagem Govemnamentai na Integra no Didrio do Legislotivo, fin at:u

102) 	 desta reuniäo.)

n.° 147, em que, em atenc5o no Requeri-
mento n.° 416, de autoria da Sm. Deputada
Jiinia Manse, informa estarem cm andamento
as obras cia estrada Raposos Nova Liina,
(levendo ser contratada outra firma pam
major ativacSo dos irabaihos:

n. 9 148, encaminhando infomnia5o to
DEE/MG a respeito do asfaltamento un ('S

trada que liga UbA a Muniaé, passando p01'

Guidoval c MiraI, em respostano Requeri-
mento fl. 0 174, de autoria do Si'. I)eputado
Nilson Gontijo;

n.9 149, acompanliado de inforniaç5o do
DER/MG sobre construção da estrada Lagoa
da Prata - BR-262, interligando Mocina
Lagoa da Prata -- Japaralba e Arcos, em
atendimento ao pedido feito pelo Depulaitti
Gerardo Renault, através do Bequerinienlo
n. 9 331;

fl.9 150, encaniinhando informac5o (10

DER/MG a respeito do pedido de prionidade
para as ohms de pavimentacio (Ia estrada
que liga Itajubá - Maria da Fe, feito atravCs
do Requcrimento n. 184. (10 Si'. 1)t'putado
Nilson Gontijo;

n.9 151, que, cm atençao no flcquerimento
n.0 356, do Sr. J)eputado Mendes Rarros, so-
licitando a encainpac5o (Ia ro(lovia qe liga
Governador Valadares --- Tumiritinga, enca-
minha informaç5o do DEB/MG sobre o as-
surito;

n.Q 153, agradecendo comunic ncao da Casa
de que, a requenimento do Sr. Deputado Joo
Navarro, foi consignaulo cm at:u urn voto de
congratulaçoes con) o Govemno (10 Estado
ao ensejo da decisSo de se con'edereni in-
centivos fiscais a Elcat Indi.istrias Meeun icas

n.9 154, comunicando, em resposta no
Oficio n.9 1.772, desta Casa, que as retifica-
cöes referc,ntes ii Lei n. 0 6.135, de 20-8-73,
que concede subvcncöes a diversas institui-
cOes, foram publicadas no Didrio do Execulii'o
de 4-10-75;

n.9 155, encaniinhando informaç5o do
DER/MG a respeito da construçSo do trecho
de estrada ligando Grama, cm Juiz de Fora.
no Distrito (IC Barreira do Tniunfo, pcdida
pelo Sr. Deputado Sérgio Olavo Costa. atm-
yes do Requerimento n.° 348:

n.° 152, do Sr. Secrctario de Estado tic
Ohms Pñblicas, Cnispirn Jacques Bias Fortes,
informando, em resposta no Requerimento n.
529, do Sr. Deputado Euclides Cintma, que
as obras dc reforma do forum cia Cidade iii
Pitangui jO foram autorizadas pelt Sr. Go-
vernador e que. dentro de breves clias, devc-
rá ser celcbrado o respectivo coflvCflio entre
a Prefeitura Municipal de Pitarigui e it
CODEURB;

do Sr. Chefe do SERAC-MG. 1 - - IBC -.
O.riofre Braga de Faria, prestando informi-
çSes a respeito do assunto contido no Beque-
rimento n. 9 484, de autoria do Sr. Deputado
Milton Lima;

(10 Sr. Fernando Batista Martins, Prec
dente do IBC, emexercicio, contendo
macito sobre a instalaçito de CSemitOrj 0 dr.
quele Instituto na cidade de Itajuhil, pedi

dno Rcquei'inicnto n. 511, do Sr. Deputad
Euclides Cintra

Proposiçôes

PROJE1'() 1)E RES0LUçA()

encanuinhado p1111 Mensagein (JOVeFflaifleUtal
n.° 100)

.-\pmova eon\'nio eclebmado entre
Secretaria de Esta do da Sait (Ic C a Pre
feitura Municipal (Ic Amacuni

.t. ,\sscinhleia Jcgislativa do Estado di
Minas Germs aprova

Art. l.- - - Fica aprovado 0 termo d
eoflvefiio celebmado em 14 de juiho de 195
entre a Sccretariu de Estado Oa Slide e
Prefeituma Municipal tie Aracuai, objetivandi
a instalaçito de 11111 almoxarifado pana a dim
trihuiçao de produtos farmaeC'utieos dii Cmi.
tmal dc uledicninentos, na regiito

Paritgrafo unico -- -- 0 termo de COflVêflji
de que tmata o ai'tigo passa a fazer pane in.
tcgi'antc desta i'esoluçao

Ant. 2. - - Esta mesoiuçito ('flti'a em vi.
gor fin data dc sun publieaçito. mevogadas ii
disposiçöes em co.ntrário.

Dado no Palácio da Liberdade. aos..

Nota da Divisito de Redacao e Pubhc
çao --- 0 eonvCnio foi puhlieado nit integr
no Didrio do Leqislaliz,o, on ata (testa reu
niSo.)

PBOJETO 1)E RESOLUçAO

(en caininha do pela M&fiSagt'iil (;o\'ern:umen
TI . 	 101)

Api'ova tcnnio (IC cooperarao fin'
do entre a Secmetaria de Estado da Saudi
c a Policia Militar (Ic Minas Gerais.

A AsscinhlCia Legislativa do Estado d
Minas Gerais aprova:

Art. 1. 	 . Fica aprovado o tei'fli°
eoopemaçao ('CICI)i'ado, em data 16 de
tembro de 1975, cntre a Seeretaria de Esta
da SnOde e a Polieia Militur tie Minas Ger3'
objetivando a integraçiio, em pmogramas
saitdc, dos recursos hurnanos c materials d1

pai'tes coopei'antes.
Paritgrafo iinico - 0 termo de cnOP

can de quc trata o attigo passa a fiizer
i ntcgmante desta resolociun

Aprova cnnvCnio C seu termo aditivo
celebrados e.ntme a Secretaria tie Estado
da Agricultura e a Prefeituma Municipal
de Caeté.

A AssembiCia Legislatjva do Estado di'
finas Gerais aprova:

Art. 1.0 	 Fica aprovado o temnio (IC
COflVCnlO celebrado, cut de agosto de
1973, entre a Secretania (IC Estado cia Agri-
cultura e a Prefeitura Municipal de CaelC,
objetivando prestaciio de serviços.

Art. 2. Fica, igualniente. aprova(0 (t
termo aditivo firmnado em 22 de agosto dc
1975, que dispöe sobre a pnorrogaçijo do con-
vénio refenido no art, 1..

Art. 39 - Os termos de convênio e
aditivo de que tratam os arts. I c 2 . 0 PuS-
sam a fazer parte integrarite (lesta resoiuçijo.

Art. 4•9 - Esta resoiuçito entra em vigor
na data de sun publicaçito, rcvogadas as clis-
posiçOes em contritrio.

Dado no Palácio da Liberdade, aos...

(Nota da Divisito de Redacito c Puhlica-
fão 0 CoflVêflio e seu tcrmo aditjvo foram
publicados na mntegra no Diario do Legisla-
two, na ata clesta reunião, )

PROJETO DE RESOLUCA0

(enc aminhado pela Mensageun Governamuenta I
fl. 0 103)

Aprova tenmo tie convCnio eclebradn
entre o Ministério dus SaOde, o Instituto
Nacional de Alinientaçao e Nutr j cito --INAN e o Governo do Estado de Minas
Gerais

A Asserabl6ia Legislativa do Estado dcIfinas Gerais aprova:

Art. 1.9 - Fica aprovado o termo dcilVCOêfljo celebrado, cm 10 de junho de 1975,
entre o Ministénjo da SaOcie, o Instituto Na-IOI1al de Alirnentacito e Nufrjc'ito -- INAN0 6°"ern 0 tin F.stado dr Minus (;eruds coni

PROJETO DE RESOLUCAO

(encanuinhaclo pcIa Mensagem Governaniental
n.° 104)

Aprova termos de convénios cele-
bmados entrc a Secretaria tie Estaclo dut
Agricultura e a Prefeitura Municipal de
Curvelo.

A Assembléia Legislativa do Estado dc
Minas Gerais aprova:

Art. 1. - Ficam aprovaclos os termos de
convênios celebmados, respectivamente, em 28
de junho de 1973 c 8 de agosto de 1975. en-
tre a Seeretaria de Estado da Agmicultura c
a Prefcitura Municipal de Cunvelo, objeli-
vando proporcioflam meios desti.nados no (IC-
senvolvimento agricola no rnunieipio convc-
nente.

Parágmafo ünico -- Os termos de convC-
flios de que trata o artigo passani a fazer
pante integmante ciesta resolucito.

Art. 2. - Esta resoluçao entra em vigor
flu data de sun publicacito, revogadas as dis-
posicoes em contritrjo.

Dado no Palitcio do Liherdade, aos...

(Nota da Divisito dc Redaçito e Publica-
çito - Os termos de convCnios foram publi-
cados na Integra no Didrio do Legisla/ivo, naata desta reunião.)

PROJETO DE RESOLUçAO

(encamifihado peia Mensagem Govemnamcnfai
n. 9 105)

Aprova terino de convênio eelehmado
entre a Secretarja de Estaclo du Agri-
cultura e a Prefeituna Municipal de Itarn-
hacuri.

A Assenibléia Legislativa do Estado tIc
Minas Gerais apmova:

Art. 1.' - Flea aprovado o termo de
eonvCnjo celebrado, em data de 26 de agosto
do 1975, entre a Secretaria de Estado dii
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Agricultura e a Prefeitura Municipal do Itani-
hacuri, objetivando proporcionar rneios des-
tniados ao desenvolvjiii0nto agrIcola no mU-
fliCIpio convenent.

Parãgrafo UfliCO - - 0 tei'iiio (10 (0)!] VelilO
(IC quo trata 0 iirtigio passa a fazer parR iii-
tegrante (leSta i'esoluçao

Art. 2. 1 - Esta rcsoluçSo entla (UI \ii.U)r
na data (le sua puhlicaçao, revogadas as
(liSpOsiçöes can cc,nti'Srio.

Daclo no lIlãcio cia Libcr(iadie. ao s

(Nota cia DivisSo de RedaçSo e Publica-
cao - 0 ternio do COflVêflio) foi puhlicalo
fla integra no fliOrio (10 Le1lislatwo, ii a a [ii
(lesta reuniSo. )

PROJETO DE HESOLF(O

(ncaminllado pela Mensageiri G0veIflaIIi(IItaI
n.' 106)

Aprova termos do coflv(nio celebra-
dos (ntre a Secretaria do Estado cia
Agricultura e a Sindicato Rural dc Ba-
daiuva

A AsseinblSia Legoslativa do Estaclo de
Minas Gerais aprova

Art. 1.0 	 Ficain aprova (105 OS I 0011105
do convênio celebrados, respectivarnenit. clii
28 ci' junho dc 1973 e 26 do agosto (10 1975,
intro a Secretaria dc Estaolo (Ia Agrioultura c
a Sindicato Rural do Bocaiñva, ahetivan do
proporcionar mcios destinaclos ao dcSeflV(olVi-
mento agricola no muflicipio convenente.

Pará grafo UfliCd) --- Os Ioriiias de can-
vefljos de' quo trata 0 artigo passani a fozei
parte integrantc olesta resoiurao

Art. 2. 	 -- Esta resoiucao entra (,in
fla data de sua publicaçdio, ruvogadias as di
posiçoes cin eontrario

Dido no Palãcio da Libeiaiauic aos

(Nota da DivisSo lie RedacSo e Publica-
çSo - Os termos do eonv5nios foranl flu-
blicacios na integra no Didrio do Legislutiio,
na ata desta reuniso. )

PROJETO BE RESOLUO

(enearninhado pela Mensageni Governaiiiuntal
n. 	 107. COIl) 	 flZ0 (10 aprediaçilu) fixaolo

cm 30 ulias)

A ,Assernbleia Legisla liva (10) Esfa In ol
Minas Gerais (iccretn

Art. 1.0 Fica o Poder Executjvo autoii-
znoio a alienar, no preco ITliflhlilo de Cniro
3000 o hoctare. 30 mil hcctoires no Munjoj-
pio de Grao-Mogoi, neste Estado, a Corn-
panhia 	 Mineira 	 do 	 Reflorestamento 	 -
COMFLOR.

Art. 2 . 0 	A al ienacao (IC (1110 tri(talei fica condicjonoola a pre y in an tOrjzat(
(10 Senado Federal, nos tcrmos do
1111100 do alt. 171 (Ia ConstituiçSo

Art. 3 1' - 	 Esta lei efltCi) (Ui Vigor(lain (II sun public (1(10.

Art. 4.  	 Hevogain-se as
Ciii eontrario.

l)ado 110 PalaCi(( (in L!bei(ia(ie aos

PH0.TET() Di 11`1 N." 261/75

l)eela pa (10 utilidade pOblica a Con.
brenda São SehastiSo cli Sociedacle S
\icente lie Paulo. do Ca rlos Chagas.

A .Assenihlooa Legislativa (10 F..slado j
Minas Gerais decreta

Art. 1." 	 Fica (leclarnola do Utilidade .
blica a ConfcrSncia São SebastiSo ula Socj.
dade São Vicente (IC Paulo, situacia no
011)10 do Carlos Chagas.

Art. 2. 9 Esta lei entra em vigorIla
data de sun publicaçSo, revogaclas as dispo.
siçSes em contrãrio.

Sala clas Reuniöcs, 10 do outubro do 1975

Iiemil Kumairca -- Emilio Haddad - Ha.
roldo Lopes --- Iabzo Notint Mendes Bar.
ros ---- Jorge Orlando Carone - Milton Limo
-- - Ferra: Cci idas	 Elmo Brciz.

Just/f icaçdo -- 0 problema social, corn
ocorrc em todas as comunidacles precárjao
dc recui-sos inateriais, recebe pahativos peic
csforço tic pessoas nhncgadas quo so junta:
em tomb dc entidades filantrópicas.

Em Carlos Chagas, a Conferência São Se-
hastiSo (Ia Sociedade São Vicente de Paulo
em, no decorrer dos anos. mostraclo urn tra

baiho vigoroso cm favor dos pobres. Crian
ens famintas e velhos desamparados recebeio
dessa entidadc o conforto de .sua assistência
Presta cia relevantes serviços a comunidade
Faltam-ihe, contudo. recursos para urn meihor
ainparo a pobreza . Na condicSo do entida&
tie utilidade pliblica serã minorado o pre- -
iderna

0 projeto quo ora apresento está anon1-
panhado da olocumentnçSo exigicla por lel.

Kern ii Kumaira

PROJETO DE LET N.° 262/75

Declara do utilidade pliblica o Cen-
tro Espirita Dr. Augusto Silva, coin
no Munieipio de Lavras.

A Assembléia Legislativa do Estado di
\linas Gerais decreta:

Art. 1. - Fica declarado de utilidsO
puhi ica o Contra Espirita Dr . Augusto Silva.

cdaole civil C religiosa SOil) filootlotHe (lila-socl corn  scde na Rua Misseno de Pãdua, n/
havoc5.

Art 2.1 - Revogadas as disposiçOcs ciii
0ntrãrio, esta lei enira cm vigor na data do

son ublicaca0.

Sala das ReuniOcs, 17 de setembro (le
1974.

Gerardo Renault - C/iris to own Cli iaradw
Humberto Souto -- Geraldo Quintao

cglo Costa - Marcos Tito.

Justificacão -- 0 Centro EspIrita Dr.
1 usto Silva foi fundaclo eni 1920, coin a

wl1edo Centro Espirita do Lavras C. (lCSdc
0nt5O, tefll-Se desenvolvido cicntro (10 progra-
ma tracado por seus estatutos -- 0 estudo e
a prognilmulcao (lii doutrina espinita 0 a pr/ui-
ca da caridade cristã.

E notável a força de realizaçSo daqueles
que dirigiralhl e cliriern 0 centro. levados scm-
pre pelo espirito do arnor e fraternidade c
pelo mais elc y aclo sentinicnto dc abnegacSo c
siCiif!C1O pdsSaot .-i' a i ,a poi (X 1(0 (0
nOflhin0 (0 atividoolos (to oic,i,t(-a0i c0000 .1 (To
o Centro Espirita Dr. Augusto Silva rnantém,
apesar de todas as dificuldades que enfrenta:
Creche-La1 Emilia do Andrade, Escolas Coin-
binadas Cristiano do Sousa, Escola Infantil
Singular, Ambulatório Eduardo Coelho, Li-
vraria Pedro Sales.

A Creche-Lar Emilia de Andrade é a
union (io 0101(10 (JIll' amigo, floT co.) fluos,aa
onus, crianças CUJaS maes precisam frahalhar
fora do casa e nSo podem prestar a ncCessS-
na assistSncia aos fillios. Assiste atualnionte
30 cnianças, e uS urn gi-ancle numero S cspera
de vagas. Por isso. o centro plancia ainpliar
sua capacidade, ate pocler otten dcc satislato-
riamente a todos quo predisam dc scus Sc! -
vicos.

A c.cola Illoallill	 .00__di i I.
e fornece refeiçOes as criancas necessitadas.
Nas Escolas Combinadas Cristiano dc Sousa
15150 matiicu1,1oios liii (1.11100. seaolo ii
curso pré-primSrio 0 /inico uia cidade. Consta
dos pianos do ccntro a expansSo do curso ohio
a 8.1 série do 1.o Gran, cern ensino profis-
sionaljzante. Na manutencão dc suns atividla-
des, o centro torn contado corn aajudn do
Estado, quo paga as professoras e o aluguel
das salas. Ate hojc esses cursos têin sido
frequentados por alunos do todas as classes
SoClais, mas a meta do Centro Espirita Dr.
Auguste, Silva, niais de acordo corn a prStica
da caridaule a quo se propöe, e admitir so-
lilente alunos cnientes e fornecor-ihes alimen-
taçao complcta e adequada nssistcncia.

TOo ampla / a faixa atingida polo I tai)a-
Iho continuo, sCrio c efjcaz do Centro Espi-
rita Dr. Augusto Silva, quo a rnunicipalidaole
reconheccu seus mCritos e seus servicos. do-
clarandoo die utiiidadc pSblica.

, portanto. doi 1)1 ijor lusfien e dc real
merecliTiefltO a olccliraç/ico, polo Esfndlo, da
Utilld ( dC p/ihlio:i do) Contra Lspi'ita Dr. Au-

StO SdV1I, objet 	 (11) n rosento projetco (il 1(1

Gerardo Renault

	

PI1OJ1"i()	 )1- I_hf N, 	 263,75

Declara de utilidade paiblica a União
dos Moracloros do Bairro São Vicente, do
ItajubO.

A AssemblCja Legislafiva co Estado uic
Minas Gerais decrota

Art. 1 .0 - Fica declarauia do utilidade
piiblica a União dos Moradores do Bairro Sãc
Vicente, (IC Itajubá.

Art. 2.0 - Esta lei entra cm vigor fla dafol
de sun publicacOo.

Art. 3." -- Revogarn-se as dIisposicoes din
conti'ario -

Sala das Reuniucs, 13 de outubro de 1975.

Euclides Cintra - Em/ho Gallo - Do-
rn/n qos Lonna --- Humberto do Almeida - Ci-
0010 J)uiinont -- - Ronaldo Ccinedo.

Juslificacdo --- A TJniOo dos Moradores
do BauI'r() São Vicente é uiva associacao do en-
rStci- social quo visa desenvolvor o espIrifo
(le solicinriedade, cooperação c arnizade do
toda a cornunidade do Bairro São Vicente.

A Entidade possui personalidade jurIcii-
Ca, constitulula por meio (10 rcgistro no 146.
1111(1 171 	 Ia lii c 	 .\- 2. em (1010 ,- 11 do 	 ho I
(I 	 1 	 0) 	 ( 	 o 	 0 	 1)( 	 [ 	 Ii
o Documcntos e Pessoas JurIdicas da Coniarca
do Itajuh/i.

Segundo atesta a MM. JuIza do Direilo
ola 1.' Yarn Civel da Comarca do ItajubS, Dra,
Branca Margarida Rcilnó, seus diretorcs são
pd'ssois idoneas c não recehciii qualqucr tipo
do rdmuneracão ou pagainento pelo exercicio
do Sells mandatos.

Dessa forma, fodoS os roquisitos cia Lol
n.9 5.830, dc 06-12-71, quo rogula fl

- (0): nIt 	 i	 1i'0 	 ':000(0 	 0 	 ioti!ioIo(o. -
esfão satisfeitos. Em vista (10 sun situ-, cão re-
gular, do fato dc estar funcionando normal-
mente h/i mais (10 dois (00(5 c t (0(0 'a
scus altos oh ,jetivos,sociais. nada mais jush
quc a UniSo dos Moradores do Bairro São Vi-
conIc, do Ttajuh/i, seja reconhecida do utilida-
Tie pñhlica

Euclides Gui/id

REQT'ERJMENTOS

N. 9 646, do autoria do Sr. Deputado Eu-
clidcs Cintra, solicitando proviclCncias do Sr.
Socretãrio oia EducacSo, no sentido (in inclu-
são), no piano do ohms par 1976, cm carS-
icr prioritario. (IC verija destinadn S constru-
cSco do predio (Ia Escola Esfadlual Sanico Te-
1 	 Ol	 /0 ':0 Hilt 	 Jot Saguc:, I:

a. 0 647. atravCs (10 qual o Sr. Dcputa-
in Morvan Aca yaha inulica aos Srs. Cover-
nador (10 Estado c Pi- esiolente uln TELEMIG a
n(deS'(idade c conveniencia do quo a refe-
rida (rnpresa assUma Os servicos telofônico
1 1 ciola ole ulc An drelOn din e os amplie, a fill]
1. 	 :(l('Tl(l('I 	 ( quIto 	 importante coniuniolacic:

Autoriza o Pocier Executivco a alienar
terras no MunicIpio de Grão-Mogol . 	 ox-111ojeto de Loi n. 1 .198. olosarquiv2d0
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ii.' 648, em que o Sr. Deputado Ferraz
Caldas solicita do Sr. Governador do Estado
a construção de urn grupo escolar no Bairro
Matadouro, na cidade de Raposos;

n.° 649, do Sr. Deputado José Santana,
solicitando a forrnulaçao de apelo aos Srs.
Ministro da Indñstria e Comércio e Presiden-
te do Instituto do Acñcar e do Alcool, no sen-
tido de que se conceda subsidio de equaliza-
ção de preços a lavoura de cana-de-aciicar
dos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro
e Espirito Santo, ao nivel do que é concedi-
do aos Estados da região Norte-Nordeste, con-
forme estabelecido na Resolução n. 2.059, de
31-08-71, do Consetho Deliberativo do IAA;

do Sr. Deputado Mendes Barros, pedindo
sejam enviados votos de congratulacöes a
CEIJUV e FUNSEC pela realizaçao da 1.
Olimpiada Infantil em Governador Valadares,
de 05 a 12 de outubro co.rrente;

do Sr. Deputado Ronaldo Canedo, soli-
citando seja a primeira parte de reunião or-
dinária desta sessao legislativa destinada a
cornemoração do centenário de nascimento . de
Joaquirn Furtado de Meneses;

do Sr. Deputado Christovam Chiaradia,
em que pede seja formulado voto de congra-
tulaçOes corn a populacão do MunicIpio de
Virginia, na pessoa do Sr. Prefeito Municipal,
pela realização da VI Exposição Agropecuária,
encerrada dia 5 do corrente;

do Sr. Deputado JoSo Navarro, atravé
do qual solicita seja constituida urna cornis-
são de cinco deputados para, sem Onus para
a Casa, assistir as solenidades comemorativas
da Semana da Asa, a realizar-se em Santos
Dumont, dias 23 e 24 do corrente mês.

Comunicaçôes

Do Sr. Deputado Dalton Canabrava, so-
bre o falecirnento do Sr. Bolivar Campelo
Diniz, ocorrido nesta Capital;

do mesrno parlamentar, dando ciência é
Casa do falecimento do Sr. Luis GuimarSes,
ocorrido em Curvelo;

do Sr. Deputado José Santana, notician-
do o falecimento do industrial Paulo Masca-
renhas, ocorrido nesta Capital;

do mesmo signatário, transrnitindo a no-
ticia do falecimento do Sr. Dáltron Assunçao
Ulhoa, ocorrido nesta Capital.

Matéria Aprovada

REQUERIMENTOS

Do Sr. Deputado JoSo Navarro, soli.
tando seja constitulda comissão de Cinco dept.
tados para, scm onus para a Casa, assistir as
solenidades comemorativas da Sernana j1
Asa, a realizar-se em Santos Dumont, dias 23
e 24 do corrente mês;

do Sr. Deputado Mendes Barros, pedj,
do seja enviado veto de congratulaçoes ao
CEIJUV e FUNSEC pela realizacSo da I.,
Olimpiada Infantil em Governador Valadares
entre 5 e 12 do corre.nte;

do Sr. Deputado Christovam Chiaradja,
em que pede seja formulado voto de congra0.
lacOes corn a populaçSo do MunicIpio de Vir-
ginia, na pesso.a do Sr. Prefeito Municipal,
pela realizaçSo da VI ExposiçSo Agropecu.
na, encerrada dia 5 de outubro corrente;

n.0 541, do Sr. Deputado Sérgio Ferrara,
solicitando ao Sr. Governador a desviricuja.
ceo da Radio Inconfidência da Fundacão Pan.
didCalógeras, subordinando-a ao Palácio do
Governo;

n.9 567, em q.uc o Sr. Deputado Mendes
Barros solicita ao Sr. Secretário da Sadde a
assinatura de convê.nio corn a Prefeitura Mu-
nicipal de Governador Valadares, somada an
credenciamento pelo INPS c FUNRURAL pan,
funcionamento do hospital regional laquela
Ci riade

D. 9 569, do Sr. Deputado Neif Jabur, pe-
dindo aos Srs. Governador do Estado e Pre-
sidente do Instituto de Previdéncia dos Ser-
vidores do Estado a instalaçCo (li urn posto
regional médico-odontológico em Passos;

n.9 574, de autoria do Sr. Deputado Sér-
gio Olavo Costa, em que pede ao Sr. Gover-
nador do Estado o envio a esta Casa de men-
sagem concedendo pensCo ii viñva do ex-
-Deputado José Maria de Oliveira e Sousa;

n. 585, através do qual o Sr. Deputado
Pedro Gustin solicita aos Srs - Ministro do
Trabaiho e Prcvidência Social e da EducacãO
que baixem normas legais permitindo o le-
vantamento de depOsitos do PIS. do PASEP e
do Fundo de Garantia por Tempo de Servico,
para gastos corn educaçSo própria ou de de-
pendentes do trabaihador brasileiro;

n.° 590, do Sr. Deputado Haroldo Lopes,
solicitando ao Sr. Governador do Estado 0

enquadraniento dos funcio,nários pübIiCOS
atualmente desviados para as funcoes de pie-
dico e dentista, nos corrcsponde.ntes quadros
de nivel superior;

n.9 593, do Sr. Deputado Euripedes Crai-
de sohjcjta0 ao Sr. Governador do Estado
determi estudos para o aproveitamento de

idores aprovados em concurso pUblico on
de provas e tItulos e ainda nSo norneados;

n.9 594, também do Sr. Deputado Euri-
edes Craide, pedindo ao Sr. Secretário do

Interior que Os serventuánios da justica no
interior do Estado sejarn atendjdos em suas
reivindic a c 5 de aumento salarial;

595, (Ia Sra. Deputada Jiinia Manse,
em que pede ao Sr. Governador do Estado a
construcao de sete escolas estaduais de 1.0

Gran em bairros helo-horizontirios que men-
ciona;

n.0 596, do Sr. Deputado Kemil Kumaira,
solicitando ao Sr. Governador do Estado de-
tenininar a CARPE reparos no prédio da Es-
cola Estadual de Ouro Fino., 1.0 Grau 1 .1, em
Coronel Murta;

n.° 598, do Sr. Deputado Euclides Cintra,
através do qual pede aos Srs. Governador do
Estado, Secretario de Obras Püblicas e Pre-
sidente da CODELIRB providências para o rei-
nicio das obras dc ConstrucCo do forum de
Passa-Quatro;

n.° 600, do Sr. Deputado Luiz Baccnjiii
solicitando ao Sr. Governador do Estado a
construcão do quartel da Policia Militar de
Itutinga;

n.0 601, do mesmo parlainentar, pedjndo
ao Sr. Governador do Estado a constnijcCo do
prédio da escola estadul que funciona na Fa-
zenda do Pombeiro. cm Itutinga

PARECERES

Dc redacão final dos Projetos de Lci n..s:
132. 133, 170 e 180.

PROJETOS DE LEI

Em 1. discussCo, Os Projetos n.0s:

255, do Sr. Deputado José Honório, (Idle
deciara de utilidade pOblica a entidade que
men c ion a;

257, da Sra. Depulada Jinia Manse, que
(leclara de utilidade pOblica o Elos Clube dc
Belo Horizonte;

258, também cia Sra. Deputada JOnia Ma-
rise, quc declara de utilidade pOblica a So-
cic(lade Musical Santo AntOnio, corn sede na
cidade de AlvinOpolis;

em 31 discussSo. o Projeto n.9 213, do
Si-. Deputado Sérgio Ferrara, que declara de
utilidacle pOblica a AssociacCo Reereativa
Minas Brasil, corn sede em Belo Horizonte.

Nomeaçio de Comisso

A Mesa norneia, para assistir as soleni(la-
(les comernorativas da Sernana da Asa, a rea-
lizar-se em Santos Dumont, dias 23 e 24 de
outubro corrente, a requenirnento do Si-. 1)e-
putado Joiio Navarro, a seguinte comissCo:
Srs. Deputados JoCo Navarro, José BonifCeio
Filho, Chnistovam Chiaradia. Elmo Braz e
FCbio Notini.

124
	

I



123.a REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 14 DE OUTUBRO
DE 1975

	Joäo Fcrraz --	 Fel'flaflj (( JUI1(1U('jI'a
Wilson Tanure - - Léicio He Souza Ciii, -
Said Arges --- JUnO) SIaI'iS( 	 Pedro Custin- rnilcar Padovanj 	 Antonio Dias - A rtui'

agufldeS 	 Carlos Lloy 	 Cu1o, Le-
ms	 Christovam Chiaracjja - Cicero
Dumon t - -- 	 Cvi'(! 	 Sio'iel 	 -l)dlien 	 Ca-nabrava 	 Delfim fliheiio - - I) 'n io i\Io-
reira - Doiningos Lanna -- Euiiio Bra,

Emilio Gallo --- EiiItjo JIild(Iad --- Eu-
dides Cintra --- 1-uripe(j 05 Ciijcle .. Fdldo
otini -- FOlijo \aseenec]jo, - -Fe rra', Cal-

(las - Genéslo Bernardino -Gern'd (( Fie-
nault - Comes Mm'eira --- 1JroIIo Lope., - -
Humberto He Almeida -- - Jesus T r jndoIe -No Bello -- Joao Marqu's - ---Joan Navarro

Joan Pinto Ribeii-o - - Jorge Orlando Ca.
lone-- NO Boni fi)cio J'iiho - 	 José Laviola-- José HonOrio 	 Jose Sanion 	 -	 KeinjiKurnaira 	 Luiz llwwarini 	 Mn (105 Bai'-
ms - Milton Liina -- Morvan A('avaha -
Xarcélio Month's - Nejf Ja})Ur --N Ilson Con-
lijo - Nunes Coelho - -- Pedro Narciso - Ho-
naldo Caned --- Sehastj5o Nasejuien Eo -- - S6r.
Mo Ferraro - -' Sérgio Olavo Costa 	 SvloCosta 	 Vicente COO]) I roha

Expediente

TELE(;RA MA

puhiicac5o (lesla lei, aSsenihléja gera] dos os-
t000lecjnientos He credit0 He quo detenha o
controle acionOrio, tais como o Banco do
Estdo, 0 banco ue L1'(jio ik'al e a CaixaEconOnitca (IC) Esta(Ie He Minas Gerais, PaI'a
I) fin He in1i'odu5o fl((S respectis-os ('StOflitoS,
ou em outro documento hábil, de disposicoes
visando a Coflcess5o He eStinflulos crediiicjosA ilfipI'ensa, i'adio e IClevisSo

Art. 2. - Entre as disposiçoes referi-
([as no artigo anterior, serSo incluictas as so-

iii files
I - - estaho]ec j monto He linha de priori-

(10(10 fli) ('onCessO i) He finane j arnentos no
itidein a s('guir enumerada

a) a orgaos He iflipren SI) (I a Capital C (10interior (10 Estadu Para inslaia('ao He flovos
('quipamentos C aquisiçao do papel

1)) a estI(çOes ra d j otransnn j sscn'as do Ca-Pita] C (IC) interior do Estado. \'isando an 011-illento (Ii) potcflcja (Iflissora C nielhoraineni-tos téCfljos
() 	 a Cnlpl'een dinnentis quo viseici a ins-

talaç5o He tOi'i'Cs repetidoi'o c b Lelcvjs5o no
Estad o. con (lieionada a prCvia assinatw'a do
(' OflV&fliu ('001 UlIla 01,1 flhIIiS ('SlaçO(s tnaij s-Inissoras

11 ---- silenia He juros C plazos He 1(11(01-tizacOo compat jve js corn a natureza do em-preendimenfo, He 10(010 a se ('OflSljIUjr em iii-
(11('fito He Viabilizaç5o (1)) I1(esrno;

III - - CsqtICnla He garanhias inUhtidrias
ohi'aiigendi, segundo a esCItla (10 v ulto do ii-
nanciantento, (lCSde 0 eradito pessoal ate 0
penhor He mOqujnas e equipanlen Los.

-\i't. 3. ---- Na asseiiih4e'j 11 gona] refenida
no I.. pela forma md ica(Ia, serO inclui-
(Ia (liSfJlL bOo ref't'n-ente a aplicae5o coifipul-
sOria de laft (Ia Veiha He pU])liCida(le e di-
vuliaçOo. dos estabe]ec jmerìtos He erédito em
Causa, alnavCs (Ills órgOos He infiprenca e ia-
(hiOdjfljsOo do interior (10 Estado

Ail. 4.' --- Esta lei en Iran-S em vigor nc
data He sua puh]i('aCOo

Sala Has ReuniSi's. 09 (10 outubro He 196 -

Gerardo Retunjit - - M(irio lI qo Lat/ejj'q- Cicero DUJ1(o p t - -' --igostiin/io Cam 1)05 Xi'/o
- - - .Jarba, .Tledeiros

PRESIDENCIA 1)() Sift DE1'(:I\1)()
.JOAO FEJifl.z

Comparecjmento

Do Sr. Luis Assunçno Paranlios \eioo,
Secret árjoGeral do MiniStéri11 He PrCvidé1ici(e Assistej0 S o cial, ii at en (1 mIen to ao He-querlmenf0 n.' 395, do Sr. Depulado Haiiav n-
do Albergarma inforrnando quo () assunto Id
aIrs de atençao e en CaIII in ha do S I) ireto nt

	

1*ral do F CN1iJIAI 	 pana (XaIIIC C lion I-festaç50

Proposicoes
PROJETO I)E LET N.' 264/75

	

x.Projeto He L ei nA 	 1/68 	 J)e so 1'(jllj V(( (10)

Dispoc sol 	 ('u'e a 	 OflCc.ssSo ft ('511111los cre1j00 S

	

VISa0, no Estatl o 	
einipnn, I - Lo lio 	 I, lele-

kin A Asse0 Lgis1ativ( (10 E 	 dstao do ,as Gerais decreta:
Art. i• 	 0 Poder Exeeu[is-o convouarA,razo de O q (has, a C o fllai- (10 (lath (IC

fits/if icacdo - 	 NSo ha (I (Pulado. fl,jo
l(niicm puhisco. nSo ha (idadSo ((OISCieIIle
dos superiores interesses da Naciio, (JUC niio
Veja. nit (t(Idlca(Ia iat)nta 0 flu llUl1liI(ft, 1(1(5
enran 1 ecedor, 	 saenificjo 	 j)C1'Iu1I11oCnt 	 (los
](oloeIls de fl(s5a inij)rcns1i inleniol'ana, 11111
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dos principais elernentos dc suste,fltacaO do
próprio regime ilemocratico, em seus prill-
cipios basilares. Dc fato, mis despretdnsio-
sas, porém vibrantes, foihas das cidades per-
(lidas em nosso hinterland, encontramos -
por assini dizer - 0 sistenla capital (Ia infor-
macSo, banhando e nutrindo, casa por casa,
a nossa gente, em um proficuo exerclCiO COflS-
tante da liberdade dc opiniSo.

Aos jornais veio juntar-Se, ha pOUC() nlaiS
dc quatro lustros, a imprensa falada, por mcio
das heróicas PRs e ZYs, a inundar o céu de
nossas montanhas coin voz entusiástica de
seus locutores, o gosto ingênUO. c sboroso (Ic
suas prOgramacoeS e sUa constante pregaça()
em prol das meihores campanhas em nossa
Pátria.

Nern a penetracão dos grandes jornais das
rnetrópoleS nern a indiscutivel audiência (las
ernissoras dos centros rnaiores conseguem di-
Ininuir a importSncia da imprensa faia(Ia c
escrita dos comunas. E comuni a constatacSO
por todos os observadores (10 extraordinario
papel comunitario qUe continua a ser (1CS(fl1

penhado pelos pcquenos jornais e pelas mo-
destas estaçöeS (ic radio.

A isso vem juntar-se, agora, o poderoso
instrumento de integracSO nacional, sob a fa-
ceta sócio-cultural, que é a televisao .A Iis-
semiflacao, nos pontos tecnicainente aconse-
lhSveis, das torres repctidoras, constitul a base
(IC urn notSvel movirnento dc atualizac5o ilas
massas interioraflaS corn 0 prOgressO e corn o
ritmo da vida moderna, (levendo ser incenti-
va(lO e auxiliado pelo poder piihlico

0 intuito do prescnte projeto vein a see,
exatamente, o dc propiciar 0 eieifleflt() InaiS
eSCaSSO para aqucics empreendirnentos ---- o
crédito hancSrio Através do re(le de baneos
sob sell pode e deve o Estado ofei'e-
cer colahoracSo aos anônirnOs e bravos luta-
dores dos jornais interiOraflOs e a seus co-
-irmSos das pequeflils estacöeS (IC radio. Do
mesmo nioclo, aos que SC proponham a insta-
lar torrcs repCti(loraS (IC TV.

Assim, cremos no com preen sivil acollil-
(Ia e aprovacSO do presente pela Casa. hem
como no suo favorSvel recepcfio p01' laI'te
(10 Executivo.

Os peque.nOs rnunicipios formarn a maio-

ai C
0tre Os 722 existcntes em Minas Gerais,
medida ora proposta beneficiai-S quase
del' NSo acreditamos que esta propo-0 	 nportara ein P l'C J UlZo Para os deiiiais,

f tud0 pal'a )queles quc estSo Bern situa-
I 

JOS. 
unia vez que a irn lj OrtSncia l'epresefltada
% sera utilizada, COfl1O poder-se-S notai',,or

1Ufla obra erninentemente social, jUSta C (ks.
da de outros objetivos (file n5o 0 (IC aju-

itu aos mUOiCIPiOS (IC meflores rcuI'sos e iis
(IC hornens c'ue precis, ni (10 nosso

iPio moral e material par,, eXCi'eer condig-
13 11l e,nte 0 sell dever. sendo Clue aos lanai-

estariam ainda vinculados OS 19% res-

Art. 2.° - Cabera a ecrelaila (lc

	

da Fazenda, observada a le gisiaçSo prSprj. 	 São estes tambéni OS ideijs II Opost (S p-]))
determinar as providencias para o CUXflp Sr President( G 1S I	 tell,

iienti 	 ii's l i spositi\iis 1)r0Pb 0 5 p01 est 10 	 bjetivO, quando (liz que SOII1OS urn povi

Art. 3.° -- - Esta lei entrarS em ior 	
1tos redurSOsnas 11 11(05 Ile urna 	 •

- 	 i fvoreCCn 	 Ulli empol) r'' 	
' 	 I hi,

data (IC sua puhlicacao. 	 acentuado (IC nina m,iio, 	
ciiila

Art. 4.° --- Revogarn-Se as (lisposicdrs 	 to;rflar meflos pobrc 0 hoiiiem l)rasIl'i"od

contrSriO 	
do:lhe aPO1O Social eondigao sobretodo
fuito que the e mais bSsico: -iliment -

	

Sala das BeuniSeS 14 de outubro (IC 197 	 qssisti nd

Fdbio VasconcellOs 	 Pedro Guslin -	 Estamos certo (IC (TUe a nossa propo-
José Santana- Delfini Ribeiro - Ferns (ifio vai eneontiam'
do Junquetra	 - Joao Marques - 17 iC g f1 overflamenta1 através (10

ct. 	 -	 d...............................(let,)] 10 ilaGuabirob Fazen a e (10 	 I OJ)l'io (,oVCrfln ( j oe -s- ureli
Chaves de Mendonea. 

	

,lustificat (10 -- Os IlluniCiplOS recebri 	 -
unia aliquota de 21) ¼ do linposto (IC Circuli

	

çSo de McrcodoriaS arrecadado pelo Estado 	 Pdhio Varconcellos

A nossa propOSicao pretende que seja dest
nado 1% desses 20% (Jos municipioS a Fun

	

daçSo Tiradentes do Policia Militar dc Mini 	 PROJETO DE LET
Gerais para a finalidade dnica e especificai,-

	

constrUir easas para soldados -- 0 que repr 	 Dii a denorninac-510 (le

	

senta 111 capital -- levando-se em conta 	 neSrio Governador 	
Con UI to Bal-

11
preferência os m 	 m	 h	 'paigue da hacia (10unicipiOS de 	 enor arrec 	 complexo otel-term's- C( 1 0 Val

adares 'n

	

(laçao C clue se propuserem a (bar terreflo 1 	 Barreiro (IC .raxi
este firn, sendo () objetivo 0 de constUlir I 

	

rnSximo trés unidades clii cada urn dos iii 	 A Asscmbléj 1i Lc j sl' 0'\,i In Estado (IC
nicipioS: unia dcstinada ao caho, e duos par Minas Gerais (leCrita . .1 i 

Os soldados. 	 Art. 1.'
Estas consti'urOeS serial" cxeCutadas p Balneãrio (ioverna(IOr 	

Conjunto

FundacSo Tiradentes. que responderia p 	
P1exo hote1terfl]spl0 I aladares o

I iorrnnte pelo sell p iti imonlo
Barreiro, Municipio (IC 	 rix i Mm is Cci s

Scm cidvida, São signifidati\'Os os prop data 	
2.1 	 (fl1Esta leT 	 '0 Ifli 	 ago!'\ -.

	

sitos do beneflcio social que advirlam 	
ala dc sua ptihljc50 	 no

	

providência que nra piciteamos. Podern 	 Art 3' 	 -

	

('itar, entre muitos, 0 de servir de fixacaO 	 lillian0 	
levoii-a as (I 1S)Q5('(J5 em

(fueles militareS --- que niuitas vczeS 	 . 	 .	 -
jnsatisfeitos - messes municIpioS, que 00
tern coiidiçO 	 i'es 	 azoSveis ondc posSam eø 	 ala (las Iieul1 j 5c:, it (fl)F 	 1 ii --
heiccer a sua familia, a nSo SeC corn o pesab 	

.- 	 0 ( ( .. / 0
Euripedes Craid

sacrificio do sell j ,", minguado soldo e b,
 (10 dOlflUfll000C loc al, 1 e5d Borros	 s	

Pedro Aarciso
rnilhando-se (hank
nando, assirn. o sell moral (IC autorida 	

ihur	 Emilio Haddad.
lavo Costa - Neil

Poe outro 111(10, os benefIcios rC(undao'1, .. Jast	 -
	niaior estabilidade c seguranca p ara	 aiadcia 	

arl00 - 0 ex-Governador BCO(duto
componentes cia unidade militar, qUe 	 PIantaça' scm duvada. 0 respoflSllv(I polo

feitt
cariarn mass sujeitos as ordens da pre11 ' 'l oss() 

E (IC nina infra-estrutura triristica
ra local, o que normalmente ocorre, 4I 	 1tia const ado. 0 conjunto halneSrio d e

	

oduparn irnóvel (Ia municipalidade: Esta
	 e orgu10 Uldo ha mais (IC 30 anos. é ohr

dida serS, poe conseguintc, einanCiP0 	 .I 40 ain 1
 a engenllarla nacional, sendo con-

	

quela autoridade, scm coacöes dc qual S	o Continent	 IIOJe a mawr atraçao turitioa

ordens no exercicio da sua funcSo. 	
e.

Gerardo Renault

PROJETO DE LET N.: 265/75

Autoriza o Poder Executivo a y in-
cular 1 1/c da aliquota (lestiflada ans mu-
nicipios do Imposto dc CirculacSo (IC
Mercadorias (1CM (, transfcrindo-a d Fun-
dacao Tiradentes da Policia Militar (IC

Minas Gerais. e a outras provi(lêflCiaS.(I 

A Assernhléia Legislativa (10 Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1. 0 - Fica autorizado o Poder Exe-
eutivo a vincular 1 1-1c, da aliquota (lestin000
aos rnunicIpios do Imposto de CirculaçSo (IC
Mercadorias (1CM), transferifl(1O-a S Funda-
çSo Tiradentes da Policia Militar (IC Minas
Gerais.

l. - A irnportSncia a qUe se refer
artigo serS (lestiflada S FundacSo Tiradent
para a construçao (IC uma residênci0 	 1

Wracab() e duas para soldados rios municipio
interior (10 Estado.

§ 2. - SerSo observados Os seguint1
térios pam atendirnento:

I - Os muniCipiOs (IC inenor arrecadati
II - Os mu.nicIpioS que doarem terre

para OS fins inseritos a 	 paragl'aio 1.
§ 3° - As residências scr5o em

(Ic trés no mSximO, cm coda municipio, e
poderSo 5cr utilizadas de acordo coin §

O entilo Sccret5i' jo da ViarSo e Obra', PS-
blicas, engenheiro Israel Pinheiro do Silva,
foi o executor do obra e, scm ddvida, o gran-
de baluarte (las rcalizaçSes (10 Gover.no Be-
ned ito Vol 0(1 ru - os. 0 pioneirismo (10 (iovel'rla-
doe Benerlito Valadares n5o so restringiu ape-
nas S Sre:I lie turismo, coci criaciio de estSn-
ems hidromin oi'ais

InSmeras obras realiza(laS no seu govci -
no objetivarn o movinnc-nto tui'is[ico CIII flOSSO
lostado, enti'e rias, a Feiro Pci'niancnte do
Amostras, () Parque (IC ExposirOcs do Ga-
meleira, em Polo Horizonte, conscrvcçSo (10
flOsSo acervo IiiSIOi'ldO, di'iaraO (IC nossos mo-
nurnentos. etc

O Ve:'adoi' Jiubens Sehastitlo, do Camara
do Araxti. havia proposto tal niedida no CS-
Ii1al',t \lumitr'ipal , corilo (loSpertar (10 proIlle-
11)11, 0 quo agora tFaflSflOitaliloS pai'a csta Casa
LegsIaTiva, lit certoza (IC out SCI'S do
apOia(I0

Portan to, coin .1 11OSSO iflidid [l\ll, PlC ten-
ilendo fazer justica 00 g:'ande homemn pShlico
mirleiro, ('(130 obra. i)liO sia no Area (10 turis-

6 reeonlicci l ' C lI)illIldida p01' todos os
111 l 	 Ol t'fl 5,

EzirIpedes Craide

REQEEBIMENTOS

N.° 650, (10 Sr. Dcpatarlo Emilio Hadda(l,
sol lOitlin (10 Clidalflh!ihllflIOfl to iie v(enienti'
01)010 ao Sr. Goo-ernelioi' rio Estado. pars so-
l:icionai' a °ituacSo foncional e slarial do-,
p rofessores (ills eseolas pelivalentes:

n: 651. do Sr. Dcputodo Ferraz Collins,
soliri[ondo solo indicada ao Sr. Governa'4or
do Estatl o d 'Minas(ierais a 'iecessi lade do
dlJadli0 (11' 32°fldill (10 Caix Economics Fe-
deral cia Cai rlas, Minas Cerais:

n.° 652. do Sr. Deputado I\Iendes Barros
requorendo no Sr. Minisfro Nascimonto e Sil-
va. da Prrvidt'rcia c Assirtnri Social. 0
Dr. Boynhold Stcphanes, Presidcnte do INPS,
providencias pare encanipacSo. pelo INPS. do
seguro obrigatOrio (ii' veiculos

a.° 653. do Sr. Deputr'do Mo eva a Acan-
ha, solieitando indicocao ao Sr. Govci'nodoi'
(10 Estado e 00 Sr. Dir'tor-Gcra! do Deaar-
tamento do Eslradas (10 Bodagern --- DER-MG,
do argon te ncc'essidade lie asfaftar-se a liga-
dflO (10 didll(iP (10 Nova Rccnde an siotr'rna ro-
ml oviSrio pavinento do do M i na- Gerais

n.° 654. (ii) Sr. De putado AntOnio Dias,
solicitando olia oncaminharlo oficio no Sr.
Governador rio Estado porn so laser, cm ca-
rater prior!tar 0. pati'olanicnto e encascalha-
mento dos 37 km ane ligarn Monies Claros S
cidade (10 Juraniento e consenibcnte (ncam-
paçao danuefa estrada pelo DER:

,0 655. do Sr. Depn f ado EirIpodis Crri-
lie, solicitando quo so oficie no Sr. Governa-
doe do Mines Gerais, porn quo so empreenda
iota pela melliorlo dos l'odovias MG-3, Itahira
00 Trevo e BR-262. Trevo a Belo Horizonte;

n.° 656. do mesmo parlamentar, solicitan-
do ao Sr. Covernadnr do Estodo quo ine1ua,
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em sell piano (IC governo, Os obetivos : pan-
(lade de venciinentos entrc servidores ativos
e jnativos; assistência m6dico_odoflthl61Ca e
hospitalar gratuita, conforme prOPOStO pelo
INPS; concessilo de 13. 1 salOrio an funciona-
lismo publico estadual;

n. 9 657. On Sra . Deputada JOnia Manse,
solicitanclo encaiarnharncnto dc reqUerimefltO
ao Sr. Govcrnador (10 Estado, pam qUC SC
faca revisSo no enquadramcflto do magisténio
pnirnilriO, no que tange is 25 mil professoras
prirnOnias leigas de Minas Gerais corn maiS
dc 15 e ate 25 anos de servçOs prestados no
enino;

(10 Sr. Depatado Joan Marques. requerdu-
do constituicOo de comiSSaO especial (le cincO
senhores deputados, para, scm Onus piu'a a As-
semhléia, representar o Poder Legislativo na
inaugunac5o da I'O(IOVia MG-179, trechn Alfe-
nas-Machado, e na inaugurac5o dos sCrvico
(le alma 	 rnstecicnto d e Ogua reahzndos pela
COPASA-MG, cm ,\lfcnas, no dia 15 do cor-
rentc rnCs;

do Sr. Deputado Joan Navarro. solicitan-
do consignac5o em ata (Ic urn voto de apinu-
so ao Sr. Bubens Ferreira Campanle, por ter
asSllflhido a gerencia cia AgCncia Metropolitafla
Barro Preto do Banco (10 Brasil;

(10 Sr. Deputado Morvan Acayaha, reque-
rendo constituicSo de C0flTI1SSUO especial de
trCssenhores (lepUtadoS, para. scm Onus para
a Assernbléia, representar ,I no SerninOnlo
de Oricntac5o TnibutOria e Fiscal a realizar-se
em Varginha, em 16 C 17 (IC outuljro

Cornunkacôes

Do Sr. Deputado MCndes Harms, Coli1U-

nicanilo S Casa o passarndnto da professora
Olivia Matos Vale, ocornido Cm Governador
Valadares;

do Sr. Deputado Emilio Haddad, parti-
cipando S Casa o falecimento do Sr. 1-lal-
dorneno Boaventura, ocorrido na cidade de
Itapecenica.

Pareceres

Rcceberain parecei' favorOvel

(Ia Mesa (Ia Assernhleia. os Requeniindn-
tos n.°s 586, 605 C 617 e o Pmojeto de Lei n.
256. cm 2. discussilo;

(Ia Corniss5o (IC Finaneas C Orcalflento,
o Bequerimento n. 9 631, o Projeto de Lei n.°
190, em discussilo (mica. C o Projeto (Ic Lei
n." 151, em 3. 4 cliscuss5o;

da Corniss5o (Ic Constituic5o e Justica, os
Requerimnentos n. 0 s 579, 624 C 629 C os Pro-

jetos (IC Lei n.°s 137, 147. 174, 186, 193, 206
C 252. cm 2 . 0 (liscussao;

(las CornissOes de Constituic5o C .Tustica.
Servico Pdblico e (Ic Finn(-as C Orçarnento,
os Projetos dc Lei n."s 239, 247 e 240, em dis-
cussOo (mica;

(in Cornissilo (IC Constituic5o e Jusq
os Proictos (Ie Lei n.°s 152, 156. 175, 176.
188, 195, 201, 214, 215, 217, 222 C 237 '
3.4 (Iiscuss5o, C US Mensagens 94. 95, 96,'q7
98, on forma dos Pi'ojetos (Ic Resoluc5o
267, 268, 269, 270 e 271, rcspectivamenj
ahaixo transcritos:

PROJETO DE RESOLUC . O N." 267/75

Aprova termo dc cooperaciio tCfljea
eelebrado enti'e o Govemno (In Estado de
Minas Gerais c a Faculdade Federal
Odonlologia (IC Diamantina

A AsscinblCia 1.egislativa (10 Estado dd
Minas Gerais aprova:

Art. 1 . 0 -- Fica apmoVado 0 tcrrno th
coepernçao tCcnica cclebrn(Io a 4 (IC junh0
dc 1975, cntnc o Govemno do Estado de Minas
Gerais, atnavCs da Secretania (Ic Esta(Io da
Sadde, c a Faculdade Federal die Odofltologi1
(Ic Diamantina, objetivando a elahoracSo di
uni prog rarna de assistência odontolOgica a ser
prcstada a populacao urbana c rural do Vale
(In Jequitinhonha

ParOgrafo Snico - - 0 tcrmo (Ic Coopera.
can técnica de quc trala o artigo pd(SSa a fazer
pane integrante dcsta rcsoiucSo

Art. 2. 	 Esta i-esoluc5o cntra em vigor
na data de sun publicacao.

Art. 3." 	 Rcvogam-se as (ljsposicees em
cnntrario

Sala clas CoiiiissOCs, It dc outubro de 1975

Narcéllo Mendes, Presiden Ic; Cicero Du-
,,,on/, Relator; Neif Jabtir - Ferrciz Caldam
- Jodo Navarro - Euclides Cintra.

PBO.TETO DE RESO LUC AO N." 268/75

Apmova convênio celehradn entre I
Ministério cia Saiidc C 0 Governo do E
tado (le Minas Gerais.

A Assernhléia Legislativa (In Estado di
Minas Gerais aprova:

Art. 1 . 0 Fica aprovado n convCniO C

lebrado, em data de 11 de agosto de 19U
entre o MinistCnio (Ia SaSde c n Governo dc
Estado dc Minas Gerais, puma (Iesenv0lV1m1
to do Pmograma Nacional dc Controle do Cal
cer no Estado.

ParOgrafo Onico 	 0 convCnio de
train o artigo passa a fazer parte integra
desta resoluçao.

Art. 2." 	 Esta resoluc5o entra ern V1

na data (IC sua publicacSo

Art. 3. - Rcvogam-se as (IisposiS
cnntrSrio

Sala clas ComissOes, 11 (IC outubro
1975.

Ncxrcélio Merides, Presidenle
Cijitra, Relator; Neil labor	 Cicero

João Navarro - Ferra: Caldas.

PHOJETO 1)E RESOLUçAO N. 269/75

Aprova convCnio celcbrado cntre o
Ministerin cia Sailde e 0 L.sta(Io (Ic Mi-
nas Gerais, através (In Sccretaria dc Es-
ta(Io (Ia Sai'i(Ie

A AsscinblCia Legislativa (1(1 Es ado dc
Minas Gerais aprova

Art. I." ---- -Flea apmovado 0 COUVOfliD fir-
madO, Clii (Ida (Ic 18 (Ic ahi'il (Ic 1975. enime

Jjnistério (],I C 0 Estadn (IL- Minas
Gerai s , atr1\'6s (Ia Secietania de 1-istado (Ia
SaSde. visando a execuç5o do pmoeto piIoto
previStO no contmato dc empréstiano celelira-
do, em 20 dc agosto (le 1973 entre a RepOlili-
ma Federativa (In Brasil e 0 (loveman dos Fin
tados Unidns (In America, poc i fl(crnlcdio (!n
A gencia para o Descnvolviincn to In temnneio-
nat 	 AID.

ParSgi'afo Uflico ------0 convCnin (IC que
trata 0 artigo I)iisSa a fazcr paI'te intcgi'aii{e
desta i'esoluçao

Art. 2. - Esia resolucan cutra ('in vigor
na data dc sua pubi icae5o

Art. 30 	 Bcvogam-se as (Iisl)o;3c6C; cci
contrSrio.

Saladas ConissOc 	 1	 il'-	 do
1975.

.10
Aarcelio Mendes, P c-;ci a c,	 if Juno;',

Relator; Ferro: (]uli!a.( -	 00 ,' u'nr':) - --
clides Cintra ----- (lIee;'o 1)uruot

PROJETO DE, I1ESOLUCAt) N.- 27/7

Hatifica ternan (Ic cc1:br1t-
(10 Cnhi'e a Sccrctarja dc Estado On Sad-
de e a Prefeitura Municipal de DivinOpo-
us, atravCs (Ia FundanSo Municipal Oc
Sai'ide e .\.ssistCmicia (ladtliela coinuna

.. ,&scrihICia IegisiL(Iiva do Fs[ndo (Ic
Minas Gerais aprova

Art. 1. ---- Flea i'atifjcacio () tcninii (IC
COflVCrij0 cclehradn, cm5 (Ic junhn de 1975.
entre a Secrctar j a (IC' ESIa (10 (Ia Sand y 0 ii
Prefeitura Municipal (Ic DivinOpolis .atr aver
da FunclacOo Municipal ilc Sa(idc c .-ssistin-
Cia daquela enmuna

ParOgrafc i (mien ---- 0 Limo did convCnio
de quc train o artjgo  pass,, a fazcr partc in Ic-
grant desta resoluçao.

Art. 2." - - Eta resnliioo dntra cm vigor
fla data de sua puhlicaçSo.

Art. 3. 9 	Revoq;esc as (Iisposiçdas emCofltrário

19Sala da,(lj'jsdcs 	 14 il' ((Ut (damn 	 Ie

, Norcé0 Mendes, Pmesi(Ientc; Cicero Do-, Relator; Fcrraz Caldus - Neif Jnbur
Euclides Ciiatra - Jodo Noe'arro.

IROJETO DE RESO L UçA O N." 271/75

Aprova cnnvCnio cel r bradn entre n
Govei'no (In Esta(Io (Ic Minas Gen , is e a
Associacd'io dos Amigos (In Hospital Ma-
rio Penn.

A .-\ssenibléia J.cgisliiliva do Estado (Ic
Minas Gerais apiova

Ant. 1." --- Fica apmovado o emnio (Ic
convCnjo eeiehradn, em 11 d e junho die 1975,
nIne o Governo tin Estaito dO Minas Ger,;is,

ntmavés (Ia Secretania (IC Estado (In S;aude. c
-I (lOS Ainigos (Id) Jln;p;tal MSnio
Pena, visando :1 iiIplaIitaoSn (10 Piognami
(Ic Contmole (In Cancer, cm consnn5ncja corn
asclime irizos (Ia Politica Nocional do Sadde
e corn n PIano (Ia Campanha Nacional dc
Combate an Cancer.

Pai'Ognamo iinico -- -- 0 termo (IC convC-
n in (IC UdlO ti'ata 0 anii(Io passa a fazor panic
;nicgrantc dcsta rcsolucSo.

Art. 2.0 _ 	 Esta rcsolu('So cntrai'S cay
vigor no data (Ic sun puhiicaç50

Ant. 30 __ Revogam-se as (liSposi 025 cm
c on tram In

Sala (Ins CoinissOcs. 14 de outubro (Ic
1975.

.s'rircclio Meiui's, Presid e nt( , ; .Joimo ,''avar-
ro, Relator; EllclidIes ClaIm-u --- Cicero Dumnont

elf Jabur - - Fermviz Caidlus

(Nota (Ia DivisOn (Ic Jic(Iac(Ijo C Publica-
('Id) - --- Os tcri;ios (Id' d'OflV('IllOS (Ic quo tan-

ian ns PJ'n'Ietns (Ic Hesolucdc) nP; 267, 268,
269. 270 e 271 foram uuhlica(Ins on integra
on DSP-jo do Leçjislntivo, na ata (Iesta rail-
alSo.)

Orridores

0 FORUM DR NOVA LIMA

0 SR. DF1UTADO So':RGIO FERRAH-\
- - Sr. Prcsidcnte e Srs. Deputados. Dois
(a Los laaiientSvejs Inc tmazem S tnibuna in
lame dc hnje . 0 primcirn C corn referCncia
an fdi'uni (Ic Nova Liina, cujo teto dcsabou;
o segundo é rcferente nos novos despejns, des-
to vez, no Bairmo Monte Castelo, constituin-
(in-se cm main urna grancle injustiça pam
niithnrcs (Ic farnjljas

Sobre o pmoblenia (In Bairrn Monte Cas-
te l () e snhrc n Ban c o Nacional (Ic HabLacSo,
mci opoi'tu r ainentc faz ri - novn p;-onrrncin-
mcnto.

Sr. Presitleiati- cSrs . Depulados, neste
1flnlflento, (iar'na ;;,,pen,,-.s focaiiziir- o ai'oblcrna
do (drum do Nova Lin , ,I .

 Prcsblento, cr0 4 (Ic junho (Ic 1?75,
ocupairios a tiiuna, PUI'U indicar no Sr. Go-
vcrna(Ior (In Estado a i;npei'io:-,- nccessida-'o
(Ic mandar consli-uji- n fOrum (In cidadc (lc
Nova Lima. quc se encontrava cm conrlicdcr;
(las rrlais prccSr°as. numa cxprcssao (IC apnc-
ç'o S justiça c S ;ncie(Iaile (!açooL; iin-Uc;o
nal coi;iunicli;cic
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Como justificativa, apresentarnos a repor-
tagem do Didrio do Tarde, quc focalizou o
problenia em todos os seus aspectos. Dizia-
mos, naquela oportunidade, sobre OS l'ISCOS
clue corriam juizes, funcioncrios C pCsSOOS
clue tinham que tratar dc seus problemas no
forum, pois o prédio poderia desahar a qual-
quer mornento. Felizmente, pela protecao de
Deus, n5o tivernos conseqüêneias il'flpl'2viS1-
veis no forum. 0 teto caiu no domingo, dan-
do urn grande SUSIO na Populacro A situa-
çao é dc calarnidade pimblica

0 Dr. FIbhio Silva. Juiz (IC Dii'eito our-
mon ce estava trahaihanclo (1Cl101S C Pot'
tciriiosja. pois nao Ilavia a menor condirao no
forum. Existem 2.600 processos Para ser jul-
gaclos, e Os trabaihos forenses Ci'ao suspen-
SOS. 0 Di'. Saad Bedran, Promoter, acha qUe
nada niais pode ser feito.

Coin a palavra o Sr. (Iovernador do Es-
taclo, que jIb tinha sido por nos ale itado ciii
4 de junho . 0 povo dc Nova Limo nIbo pode
ficar esperanclo eternamente pelo sen forum.

Anexo reportagemn (10 EsIado (IC Minas
de hoje, sobre o assunto, e tanibén do DiOrio
(10 Tarde:

"Deiu'wcia Con! irinada : Chiivas Derruharn
F6rurn de Nova Linia

As chuvas one cairam em Nova Jima no
noite de domingo provocaram o quo jIb era es-
perado hIb muito tempo: o teto do forum da
cidade veio abaixo. E o que ainda resta dele
estIb para cair tarnbém.

lIii algum tempo o reporter Fialho Pa-
checo, do Estado de Minus, fez urna .série dc
reportagens a respeito do fOrum de Nova
Limo, mostrando a invasibo de piolhos e per-
cevejos no predio, onde nIbo lid conilicoes de
trahaiho para serventuIbrios, aivogados e juI-
zes; e previu o que acontcceu na floite dc
domingo

Ontem dc manhã, quanclo o Juiz dc Di-
reilo cia Comarca, FIbhio Silva. o Promoter
Saad Bcdran e os funcionIbrios chegaram no
fOrum para trabaihar, nIbo conseguiram entrar
no prOdio por causa dlo man cheiro. 0 oficial
de justica Alberto QueirOs abriu a porta e
foi ate a sala do j6ri par yen o que estava
acontecendo. Viii que o teto havia caIdlo, au-
rnentanclo a invasao (IC piolhos e perccvejos
c enchendo a sala dc morcegos. 0 madeira-
me estava no chIbo, e a poeira e os excremen-
tos atingiarn quase 30 cm dc espessura, Co.
brindo todlo o assoalho.

o Juiz e o Promotor fizeram urn 1evana-
mento dos estragos e (lecidiram clue nIbo en-
trariaimi mais no fOrum. Saad Bedran (llsSe
0 rcportagern que, no ano passado, devido no
grande niSmero dc piolhos e ao inau cheiro
que suportava, teve que hear 120 clias licen-
ciado para ti-otamento dc saOde, pois estavo
corn varias infeccOes e manifestacOes (IC aler-
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gia. 0 Juiz FIbbio Silva, quo estIb na
ca hO apenas três rneses, disse que,
meiros dlios (IC trahaiho au, teve P1.Obl1m'1.

alérgicos; tambérn ficou mais dc 15
repouso. E acrescentou: "Todos OS Se1'\'en1rios do justiça em Nova Limo tambIbm
coin 	 alérgicas" . 	 Stai

A HisiOria

0 fOrum dc Nova Limo foi coflst.
em tempo recorde, em 1t36, porn urn gra
julgamento. Na é p oca, dc foi ConSidlerado
(lOS iiielhores (10 Estado. Mos nile houve tm

claclo coin sua conservaçao. Os cupjns
truiranm o madeimame, e os morcegos to
maul con to (10 piedjo.

Em 1965, o fato foi (lenunciado, e Pedin.
-se a construçilo (le um novo fOrum. 0
cheiro e os piolhos coullccarani a afetar todom
que ali entravarn. Em 1970, 0 medico dr
posto dc saude fez o estuclo da situaçuo mJ
higiene do prédio c cousiderou-o scm condi
riles para o trohaiho. devido 0 quantjda1
de piolhos e dc outros insetos. A dcdetizaçj1
de nada adiantaria . Alas nibo foi feita a j.
terdicao do edificio

No mesmo ono, o Corpo dc Bombeiro,
ord'nou a interdicao dlo fOrum. por causa di
risco de acidentes e de incendio. 0 tenenti
que fez a inspeçio, pcdiu 0 CEMIG pm
cortar 0 fornecirnento dc energia elétrica
O Prefeitum'a pam cortar o abastecimenti
dIbgua.

As cleicIbes estavarn prOximas, e a jui.
tiço eleitomal tinho que funcionar. Não s
curnpriu a ordem die intcrdicIbo . Conseguiu.
-se coin garagern cia Prefeitum'a uma exten
sIbo dc luz pora o trohaiho. NIbo havia luga:
para onde pudesse scm' transfenido o fIbm-um

No ono p0550db, estiveram no cidade v
rios secretIbrios (IC Estadlo. Pronieteram cons
truir umn novo prCctio, mas ate hoje nada f
feito ncste senticlo.

Jusiica vai Paz'ar

A pedido do Juiz e (10 Promotor, 0 mn
(Leo Llvio Pohcarpo Freitos, Chefe do Poi
to die SaIbdic do Estado em Nova Lima, f
W o f6rum e constaton as péssirnas cond
çOes e o perigo quc correm Os serventuiriOl
e advogados . E prometeu comunicar-Se cOTs

o chefe dia divisIbo dc sadcle nmcti.op01mta
para se ou'ientar a respeito dos niedidas
de'.'e tomar.

FIbbio Silva, o Juiz do cid ade. diiSSe P'
scm'S uma lilstimna ter (IC parar a justica, i
tamente agora cue tudo estava encammnhad
C a interrupçao (10 serviço provoearii grafl
acIbmulo dc processos. "Ontem, teriomos d
audiencios para intcrrogotOrio; hoje fall"
mnos dois sumAi'ios e mois dois
rios. Alas nestas condiçIbes nIbo serIb pOSS1S'
(1iSSC dc

A Comarca die Nova Limo cornPr
tnt's municipios: o da sede, RaposOs C

São 80 m il pessccm' ciuc (ICpCfldCin
cmfl0 fOrum trabaiham seis funcionOrios,

deJa. de trCS esCr1v0, dois oficiois die justi-
a1e in distribUid om'. E Iiai o pCssotIi (105 Cam'-
t0r10s,
cii C	 o JuL e d) Pm'ommmotom'

Folio c/c Seguraima

o teto caiu no salibo dc jOn. Os vidros
m quebradi0 cm todas as jonclos do pre-

HO falta de conforto d (IC higienc (levi-
1i0 faita daguo . Sc houver urn ancendijo oh,
tmda pode ser salvo. A solo onde funcionamn

e o cartOnio eleitorai nib tern a mi-
ma condinio (IC seguranco e dc funciono-
0to. A1611, de 0 teto U.1111)6111csta des(-

mndo. as jonelas nio tOrn vidros .k noite,
trminad10 o cxpccliente, cbs silo fccliodas coin
duas tamPaS dc caixotes,

por isto, eni Nova Limo nio SC rcahizani
Uris desde 1971, quon(bO foi feito ü imitimno
nos saiöes do Sindlicato dos Minciros. 0 iii-
tirno jar, no fOrum, foi realizodo cm 1965.

AtualmefltC hO quatro presos pronunciil-
dos esperondo julgonicnto. E tcm'io dc cspe-
rar a solucao do pmoblcmo (10 fOrum

A restaunacibo do fOrum foi scmnpre PC-
dida pelo Deputado Federal Rento Azem'udo
Ontem mesmno, fomamn tOifladas as prihncim'as
providOncias . 0 Deputiolo Renato A'i.credo
compareceu 0 Secm'ctonia dc Ohm'os Poiblieas,
onde foi recebido, cm audiOncio, pelo Scene-
tário Bias Fortes. No encontm'o. foi accmtada
a reconstrucio (10 prédio.

Eis a reporlageun 10 li/dr io do 7 aide

Não den Outra Coiso: Guiu teto do forum
We Nova Lima

HO muito tempo a denOncia foi feita pelo
Didrio do Tarde : o fOrum (IC Nova Limo estO
entregue apenas oos mnorccgos, piothos c per-
cevejos. NIbo dlemnOro muild) a cair. . Ncnhumna
providênc ja foi tornoda, e nio den outra
sa: a chuva, que eaiu na mad rugo do de on-
tern, jogou no chibo o teto do salIbo (IC jOn.
Agora, i O aporeccrn culpados c denOncjas,
mas, de qualquer forma, jO foi escnito mois
urn triste capitulo no Iuta duna cia justiça ml-
neira pela sua sobrevivOncja.

Aconteceu o quc todo rnundo did' Nova
Lima espcnava: na noite (IC domingo Para on-
tern, houve urna chuva muito forte, c 0 tclo
do saião do jOn, no vclho fOrumn da cidodc,
flao a9fientou o peso do Ogua e a grandlequantidade (Id estmunme (IC mom'eegos, piolbos
e Percevejos

Agora, apesar dc hO muito tempo te i'dl)i
edo de trabafliar 10, Os serventuOnios cIa jus-

lica, Juiz e Promotom' nio quCm-em mais con-
tiflUar no prCdio. (Tue para des é o "fOrum
0 rned C (los doencas". Nibo sobemmi 0 CIUCazer. Ontem 0 tarde, o Juiz e o Promotor es-hveram coin 	 Presidcntc (10 Tribunal (IC
UStica e coin Secret0rio do Interior e Jus-

tica Para comunicar o fato ocom'rido na ma-drug

Um foto engracacio ocorreu ontem 0 tar-
dc, quando o oficial de justiça tentava abrir
a ponta (10 prCdio, e a chave ernpennou e que-
bm'ou no fechadura, scndlo necessOrio o uso
(Ic pincas e conivctes pomo tirarem o pedaco
ciuehm-o d o c abm'ir a porta. Nessa ahtura, a
Praça Bernardino dc Lima, onde fica o fOrum,
estava cheia die populares quem'endo ver o
Ocom-nidbO .Na hom'a dill que se abniu a ponta dc
lado c a porta (10 salio do jñri, onde o teto
(lcsabou, houvc umn corre-com're, nao pona ver,
1)105 sini poro fugir do rnau chcim'o pm'OvOcadio
pchos exerementos de morccgos, piolhos c
perccvcjos, lid v0m'ios onos habitantes do
pm'edio

Era Previsio

HO ahguns anos, cm 1970 c 1971, o repOn-
tcr Fialho Pacheco, do Estado de Minos, fez
nina séric (IC rcpom'togens a respcito do pés-
sun0 cstado do fOrum, c, hO poucos meses,
umlia neportagem do Didrio do Torde, de Eus-
tOquio Nelo, mostnou a pmecariedade do pré-
(ho e previu que, a quabquer momcnto, o teto
podcm-ia dbcsabar. Mas, infehizmcntc, nenhuma
mncchido foi tomnada pelas autoridades.

0 P1' r il0[()' de Js:ce, Sa0i Bed rn,
0 tetd) ate demnorou a eair, c agora etc estO
preocupado é cm saber como continuar o tra-
bahho da justica. Lembra que ficou, no ano
possado, vOrios meses era de aher-
gios causadas pcbo forte cheiro dos estrumes
die mom'cegos, peho mofo e poeira all depo-
SitildoS,

o Juiz de Dineito do Comam'ca, Fábio
Silva, que ossumiu o cargo no clia 1. (IC agos-
to, disse que ficou logo no início, durante
d 1 005d 15 clias, coin irritacOcs na pele
e tambCrn nas vias respiratOrias.

Genando de Brito, oficiai de justiça, tam-
bern se qucixa dc complicaçics alérgicas per
causa (Ia quantidode de material deixado
pchos morccgos, piolhos c pereevejos. E nio
silo apenas des, mas todos os serventuOrios e
ate mesrno alguns advogados dc Nova Limo.

Dcscic 1970, que o pnédio (10 fOrum estIb
ifltcm-dhitado peho Conpo de Bombeiros, mas a
dificulclamie de arranjor outro local forçou o
funcionamcnto do fOrum ate sexta-feira. 0
Corpo de Bombeinos havia contado a luz em
1970. coin medo (he haven curto-circujto nas
instahacies ehétricas e pnovocar urn incêndio.
O fOi'umii cstava sendo servido do energia ehé-
tm'iea otm'ovOs dc urna extensIbo clandestina
fcita, dcscic a époea, peha garagem da Pre-
feituro locah

o posto (IC saimdc do Estacho havia feito
sugcstocs pama uma mudlança irnediata per
causa do enonrne quontidadle dc piolhos e
otm'os insetos existentes no prédio e resis-
ten tes nos inseticjdas.

Ontcm, tamnbém estava no cidadc o Juiz
die Dircito (IC SIbo Jo.-to deh-Rei, Oclilon Fer-
reima, que nasccu em Nova Limo e nio estava
surpreso coin desabamento: "Desde quo ad-
voguei adjui na cidode, hO dIeZ onos, jIb pre-

133



vianios esse into, devido no péssilno estado do
madeiraine c a jd cnorrne quantidade cc plo-
liìos C CUP1flS".

U advogabo Acdeio Paulino de Paiva disse:
"Leuhro-rne inuiLo bern (!a série de reporta-
guns It do forum, lid cinco anUS.
Agora, CU per-unto: rciol'lila iinediata do pre -

010 ou construçdo be urn novo tóruni'. A ins
tiça ntio pode parer, e, cnqnanto isso, espcl0
qee as autoridades computeflies rCsoiVaIII CUfli
a Inaxilila uigencia o problerna

o J uI:' Lie 1)ireito be Sabarb, Lnca, .lu-
vaito, que icspondeu pela Comarca durente
qUatl'O IIICSCS, este eflo, disse que o tato já era
previsto e que cia sua cidade, Sabara, dc re-
IOrIflOU 0 forum a base uc ajucla be advoga-
dos e serve.ntuarioS, cobrando taxes c alu-
geeis, pois o prcuiio de 10 lanibOln estava Ciii

pessiiilas condiçoeS.
"FeiiziiienLe, n0o liavia ninguéni no to-

ruic na flora do ciesebaniento, oisse o ado-
gedo AntOnio I'sicoiau \Vardi. A situaçdo é
via maior gcavidade, e lid muito tempo vinba-
nios pedindo providcncias pare a constrUcdo
be urn novo preLiio ou rune simples retoi'ma.
Agora, coai a sctueçdo be perigo, ndo r,abe-
nios comb vainos pober frequenter o forum,
pois, de urna Lora para ouLra, o ec sto dcsaba
L111 cinia da genie".

Tainbéni o Preteilo José Francisco Silva
esteve no local e disse: "A slvuaco e be cc-
lamidade, C Ciii nome (10 pOVO ta eidaue jil
peiiiiilOS ao (,overn 	 rio a eostrucaO do novo
pienib, desdc quan(iO assuflhililos a f)relCitU-
ra. Existe mica prolneSSa be constiucaD pelo
iUVC1'31adOi, iiias ate agora nada ioi teito.
Pci perLe be Pielcitia, ndo exist(-iii condi-
cues para ajuda, e esperaillos quc o Fstado
co1uprcenvla a sluacab c resolve, be 1)l onto'
ii

A Paralisacão

ii possivcl Lb] a justice ciii Nova Lime
fique paralisade pci' alguns illCsuS, poi falta
cc local. 0 novo ,Juiz (IC Direilo c o Promo-
tar estevam traballiando cerca be 12 horns
diaries e jil estavarn prontos pare começar a
(tar andamento no monte dc processos exis-
tentes eli no fOrum. Nos trés meses c'ue estdo
,'I frente be Coiiarca, o Juiz Fd)io Silva e o
Promotor Saab Bcciran reviram, corrigirafli e
duspachararn cerca (IC 1 . 100 processoS e jd
tinham marcado audiências ate para o mOs de
me;ço be 76, mas agora a situacito é outra:
"Os morcegos, sells estrumes, piolhos e per-
(evejos e cupins nos puseram pare bra do
fOrum. Estarnos iia rua".

O IIICU chciio toma conic lie toda a praça,
e be OOSS1V(l ciue a lisc:dizaçao (Te saiPb

be Prcieitura deciba interditar 0 prédio. 0
ehefe (10 posto be saiide do Estado, Livio Po-
lic arpo Freitas, tambem esteve no local .c
(usse ciue inn fazer contato corn seus superb-
res. parc saber como deveria proecbcr no
is::;iIflto

O Promovor e o Juiz de Direito (iI Co-
Ill Fr: ;eFaFi car ontcm. Iii:1eria (lois ia
Ierrogatoiio;, c pare ii O]C rstavam n]arca(1 OS
dois sumOrios e dois intcrrogatOrios, mas. be-

	

vido ,I 	 de segurança. eks foram adiados

Os dois JO haviam levantado no cart6.
de crime 534 inquéritos, 232 de acOes Derik
231 de acidentes do trabalho C cerca de
cxeduçOes fiscais. Agora, tudo sofrerd Pa4
lisacSo, ate que resolvam os problernas.

Tarnhéni foi jfloStra(ia a ialta be Se
rrrnça existenfe no lórulbi. onde
eertorio eleitoral C 0 arquivo As janelas est
cjuebradas e sum vidros, e, ,'I noile, são fe
((aS coin tamllpas (IC caixotes. "Se y
ecaso hoaver uin curto-eircuito ou algurri to
be cigarro for isquecido aceso, 0 prCdjo
virar CiflZas' 	 disse urn (105 serventuãrjo
Alémn do Juiz e to . Promnotor, trabalham
prédio, scm as nunnias condiçOes, mais sets
tuncionarocs

I Puluira dos Seeretaiios e do Tribunal

0 Presidente do Tribunal de Justica
E ste do. Des em barge rio r Ed6sio Fernand
tambCmn pede ajuda para Nova Lima: "Tom
inos conhecirnento dos fatos através do JUIZ

e do 1 1, rc) ,jiotor vie Nova Lime, e aconsethel
cics que procurassefli 0 SecretOrio do Int
1101 e Justice, paii pedir providCncias, pan
vine a justica flaD pare. ainda mais nuora.
vIn y' esta sendo leito todo 0 levantarnento,
C stao (Undo andamento nos processos, hO mjj.
to tempo paralisados. Pedi a vies que fossea
tanihi:ii no Prefeito (lit pedir ajuda
par:i one pOSSiii, junto coin o Estado e
Prcfeitura, conseguir urna casa para alugar,
etC (TUC scm construido o novo prCdio, h
nicilo proniutido . Tambéni C possivel que
(010.......a. (lepoiS (10 levantamento e dii cony
truçao do novo predio, passe a 3. 1 entrOncia
Vamos ajudar no que for preciso"

O Snbseeretdrio (10 Interior e Justiça, Mi
rio Paciicco, inforinou que vOnios pianos d
reforines c construçoes vie laruns estSo nos
pianos lie desenvolviliientl) do Governo,
Inais be 38 novos prCdios serOo eonstruide
em varies cornarcas. "A vie Nova Lima, p0:

estar incluiha no piano B, tambérn terO um
preiho IbOVO, e a obra sera iniciada logo qnt
o Coveinidor Auruhano Chaves aprove Os pl
nos. Alas dificiiniente a constrUçSo COMM
antes do ano que vein. Dc (juaiquer forma.'
justica, eni Nova Lima, nib] vai paralisar, eli
estanios proviviencianho o aluguel de USil
casa, pam-a os trabaihos continuareni norrn
inente".

\Teja, Sr. Presidente, Clue 6 be ca1ami
lie.C Ulu 	 seriO 0 probiema (iO forum di
No Lima. Solicitamos provibênciaS Urger
tes, em 4 (IC junho, e nib] recehemoS nenbt
ma resposta. 0 Sr. Governador do Estadi
jO linha sido por nOs elertado, Oquela dali
e nib] tomou nenhuma providência. 0
(le Nova Lima nib] pode hear esperando ete
nain:fltc, e niio pobe ficar prejubicado.
express-,-to (1C apreço a justica e a C01flUfl
I 	 (laquela ctdede, as autoribabes (ievelfl
unia so1uc0o, poi'cjue isso or 	 acontCce
u:na vergonha pliii( 0 nosso Estabo. Os
bunnies be Nova Lima mm pociem cOr
risco de ver o prCbio acahar be ruir.
to: corn a paiavra o Sr. (Iovernador do
Ii (IC) (Ii MiflaS Gerais

DE LINHA AEREA PARA
BE' GOVERNADOR VALADARES

o SR. DEPUTADO MENDES BARROS
Sr. presidente, Srs. Deputabos. Por diver-
vezes, ocupamos esta tribuna para reivin-

coin 	 no-

9 do 	
Onteni, deparei co

° 	

be linha aérea de Gover-

ornal 0 Globo, que diz o seguinte:

..4viacão de Terceiro Nivel serb Operada
por Qucitro Einpresas

j piretor-Gerai rio Departainento vie Avia-
cáo Civil, tenente-bm-igadeiro Deoclécio Lima

jqueim inforrnou a 0 Globo que foi envia-
p ao presiciente ha RepOblica projeto sobrc
i uviacao he terceiro nlvel, prevcndo a cria-
io be quatro novas elnpresas aéreas.

Corn o projeto, que heverd sec aprova-
j por viecreto presibencial, o DAC preten-
j prOfl]O\i a ligaçOo eérea he cihabes ho
interior e viestas coil] capitals, o que estirnu-
lará - segundo o órgSo ha aeronOutica -_

conornia dc combustivel.

Bandeirarite

Constitulda a aviaciio he tcrcliro nivei,
aviSo Banheirante. fahrieailo pcla EM-

BRAER, em São José dos Campos, tend major
cotacão no mercaho nacionai. 0 aparelho,
que transporta ate 15 passageiros, podenit sen
usado na ligacSo be cidades do interior, como
Campinas. coin capital paulista, coin Rio
mcoin outras cihahes do interior.

0 Banbeirante pnessuo-izaho, cujo protO-
tipo deverd voar aloha este ano, terd granvie
cotação na aviacdo he terceiro nlvei. Trans-
portarO 21 passageiros e tornard hesnecessd-
na a ligaçSo Carnpinas-SSo Paulo ou Campi-
nas-Rio per Boeing 737.
- Técnicos do DAS consiherani que a avia-

cao de terceiro nivei facilitand tambémn o
tnansporte de car." 	 ha e tend toas as conhicOes
de Competin coin 	 transpoi-te rociovidrio.

Fuiado Especial

O DAC inforrnou ainha Clue a aviacao helerceiro nlvel contard coin funho especial,
9u.egarantirA urna estrutura econdmico-finan
neira compativel corn as necessibahes ha avia-
tao. Destacou "a vocaçdo natural que o trans-
Porte aéreo vie tercejm-o njvei tend para a hi-flamflmzaçSo ho tunismo inferno, dando opor-
ilnidade Para a ecorbomia".

Urn dos principajs problemas do transpor-
eaereo no rnofl]e.nto, é a convivência coin
Cllse do combustivel e coin sucessivos au-
entos do petrOleo, o que tome o avido (IC
nande Porte urn meio he transporte hesti-

ti
1 o espec ialmente a veneer as grandes his-
flelas. Na nova conjunfura internacional,
Daises de dimensdo continental, segundo op. te nder" a estirnular a aviaçao he ter-dr0 flivel

Auiimeialo de Tcinif as

0 DAC infom-rnou que vai estudar urn novo
reajuste das tarifas domésticas, em conseqüCn -
cia ho novo auniento do coinbustiv
estO prevista a data em que vai vigom-an o
novo aurnenfo, mas sua aprovaçdo deverO ocor-
ncr ate o final vie novembro.

As passagens internacionais também he-
veibbo sofrer urn novo aurnento, a ser apro-
vaho pela IATA. Provavelmente, se-undo ion-
tes do DAC, o aumnento has tarifas intemnacio-
nuds hevei-ut entmar cm Vigor entre final de
outubro e final he novembno.

Crescirnenlo

O Diretor-Gci-al ho DAC, tenente-brigadei-
ro Deoclécio Lima he Siqueira, ahiantou tarn-
hem que o creseimento ha nviaciio bi-asileira,
em 1975, (ie'-erd sec he 10 pon cento em rela-
çdo ao registraho em 1974. 0 brigaheiro hisse
clue 000 autorizou, este ano, aurnento ha frota
aiCmn do que já estava previsto, assegum-anho
que "a frota atual do Brasil estO dirnensio-
naha pare os prcaxirnos bobs anos".

Poherut haver noviviahes, evihenternente,
em nelacao 0 aviacdo he terceiro nivel, rnas
este send urn novo tipo vie transporte que as
caracteristicas ho Pals exigem. Quanfo ii avia-
cdo comercial, em geral, o crescirnento hrasi -
iciro vieste ano pohe sen considerado rnuito
honi, hem superior a media rnunhial.

O brigaheim-o Deoclécio disse que os pIa-
nos he rnohemnizacdo he aemnpontos nito deve-
iSo sofrer mohificacOes neni ten suas verbas
rehuzihas.

HO pianos he erncrgência para a moder-
nizacSo he vOrios aeropom-tos ho Pals, que, a
men ver, nSo heverSo ser niocibficahos. HO,
m-ealrnente, necessihade he eies .serein leva -
(los avhante, em beneficio (10 hesenvolvimento
e Cia seguranca he vOO . Alérn desses pianos,
ha, ainda, os projetos dos aenoportos metro-
poiitanos he São Paulo, do intemnacional he
Manaus e ho intemnacionai do Rio he Janei-
ro, que entcai-do em operacOo no final he
1976".

Sr. Prcsidente e Srs. Deputahos. E mnais
uma esperanca parc nós a soluçOo deste pro-
bierna be transporte aémeo parc q interior de
Minas Gerais; isto C rcuvindicarao antiga. quc
s-arias vezes, trouxernos 0 tribuna hesta Casa,
principalinente pam-a Valadares, qne. hO quase
5 meses, nib] conta corn linha aCrea regular.

Coin mediha nós esperarnos que seja
regularizaho este tmanspoi-te aCneo nSo so em
Vaiahares, mnas em fovlo o interior (10 Estaho

AA0 DO MDB

O SR. DEPUTAI)O EURIPEDES CRAIDE
Sr. Pnesihente, nota-se peias palavnas ho

Deputaho JoSo Navarro (t u e o Movirnento De-
moerdtico Bnasiieiro estO sernpre atento a
tohos Os problemas inerentes 0 sun respon-
sahiiihabe neste piendmio. Viu-se, au, clara e
evivientemente, que Os heputa ylos ho MDB
(slao acnnmp'inhan(lo it tu(l(( CJ:e CIOlIC 1111
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todos os cjuadrantcs do Estado, SCJa 11:1 iOfl-
ginqua Ijhcrlândia de Pedro, Gustin, on na
progressista Juiz (IC Fora (IC Sérgio Olavo; o
MDB está seinpre presente, vigilante, trazendo
par 0 debate todos OS probirmas que angus-
tiarn o povo mineiro, one continua tmabaihan-
(10 em IJUsca do progresso.

Trago S consiticrac ao da Casa urn pro-
ieo tie lei e urna solicitaçSo. No projeto de
lei, quero prcstar uma hornenagem a urn ho-
mein pSblico tie nossa terra, cuja capacicia-
tie de trabalho, inteligência, e espirito pS-
blico servirain pari luamcai- sun estada entre
nSs corn tracos indeléveis. Dando a denomi-
nacSo de Conjunto BalneSrio Governaclor Be-
ncdito Valadares an complexo hotel-terinas-
-parque tin hacia do Barreiro de Arax5, pres-
to inerccida liornenagem ao ex-Govcmnadoi
l3enedito Valadaics, coin obia S ieconhec i tbt
C apiandida por t()dOS OS 111iflC1i0S

JUSTICA AS PROFESSORAS PRIMARIAS

A SEA. 1)EPUTADA JTNIA SIA11ISE
Sr. Presidenle, estou encarninhando S Mesa
requerimenlo so1icitano pmovideiicias do Sr.
Govcmnador (10 Esiado quanto no enquadra-
mCnto no magistério pmirn5rio das 25 mu pro-
fcssoras prim5rias icigas de Minas Gerais corn
Inais de 15 e ate 25 anos tie serviços presta-
dos ao, ensino. Muitas dessas profcssoras
procurararn fazer curso normal pam POSSiVCi
iiiclhoria den tro do quadro funcional da Sc-
cretaria da Educaç5o No enianlo. fomaiii ceo
beat as Cm nIvcl inferior. NSo potienios ((ti-
iiiitir que csta situaçSo prcvaleçn. Sabcmos
qc as professoras sfio respons5vcis pela for-
macSo da cuituma do nosso povo . 1 necessS-
rio messaltar quC, mais do que CU, OS ilustres
cleputados (testa Casa, que pemtencCln as vS.-
((S 	 1C1 	 ..	 )(flE1(1((o:,o 	 [ai
qac fLZcnl pohia fl(j .; ((((5 1()._1(
niCipioS, cunhecein niuito bCnl os problernas
(las professoras que iccionain naquelas esco-
las scm condicOes satisfatórias, lutaiclo pela
forrnaç5o tins crianças por esic Estado afora.
Essas professoras, hS. 20 anos atiSs, nito five-
lam as con ciiçScs (le fazer ü cumso normal,
O curso de professora plimaria, pomque, ate
entSo, nfio havia cscoias normais pebo nosso
interior. Mais tardc, a própria Secrctaria de
Estado fez adaptac5o dessas professoras, por-
que precisava clelas. No arlo passado, o Go-
vemno do Estado, era 	 baixado em 19
de juiho tie 1974 	 e aqui estamos usando
argurnento Para provar as nossas palavmas
o Governo fez a equiparaçSo dessas professo-
mas, colocantlo-as no cjuadmo equivalente as
nornialistas e corn vencirnentos a que elas
faziam jus. No entanto, agora, urna comiss5o
dc enquadrainento da Secretaria, adotando
urna atitude dcsumana, scm procurar conhecer
Os principios do dimeito e, mais (10 que isso.
scm procumam conhecer Os direitos que as
nitstras tern iS assegurados C id dados pClo
pmSomio Governo do Estado - sO que nSo
foi este Govemno, mas foi o Govemno ante-
rior - procura agora desIocar as PIOfCS5O-
ms para nivel inferior.

Portanto. esses professoras, quc liver-am,
cm 74, scus dircitos e seus vencirnenlos cqui-

parados aos das norinalistas, cstOo send,,,,,
cadaS nm (juadro supleinentar C010Inentos (IC (juatroccntos C tantos
Ora, o Governo, ao invés de propor
f

ell Or
? runcional Para as mestras, estimuIandoai,

invSs de mclliorar Os scus dircitos, co0 S;

rcccrn, estS. fazendo o contmSrio, adotafld° l
tIidas desumanas . Os vencimcntos que ? '

na ems (tcStia(bOs nib 	 silo condizentes c0altura do cargo que exercem .A atitude°
tacla pelo Govcrno nfbo pode, meaiment5 a&
gmnndeccr o Estado, porquc, na verdade t
Pmesidente, incdidas tOI1IO esias nIb falan' hr
pela nossa cultumn e sSo, totairnente
Por isso ineslno, as professoras est50 ha
do ds nossas portas Para pedir que se to
medidas justas, pois, no ano passado, o
vcino (tell a essas professoras de r
herein seus vCncimCfltOs equiparado5 aos
nomnialistas (liplomadas. Coin
Cm 500,00 C pmodutividadc lie Cr$ 100
Seth (tue 0 Govemno meconhece que houv
dc sun parte, quando as equiparou?

Acredito, Sr. Presidcnie e Srs. Depu
(lOS, que nSo seria esta urna pergunta a
fazcr a urn administratlor do Estado P.
iSSO estou fazendo urn apelo ao Sr. Gove
dor par que determine it essa Comissão
cncivadramnento quc aja coin mais justica, rnj
comiscmaçao, Innis equmlihrio, porque 27;
dos pmofcssoras prirnarills (IC Minas Ger
fazern parte das 25 mit professoras primi
mills leigas, (Inc tiverain a coragem, que tj,
rain a sensihilidade dc. durante 15, 20,

L'('(,n(( ma; (5(Ohi(iheS 1)0 (lunl(ipj
S's 	 D'PUtU(lOs 	 '.

nhecem. coiiiio tamnhern reconhecem o sacrit
(1(1 (lcssas professoras

0 SR DEPUTADO JORGE ORLANDO c
BONE -- (Pmofere discurso, que, por não
sFIo devoivido pelo orador, seth pubIicat
em outra etiiçSo.)

BEATIFICAçAO DO PADRE ARNALDO
JANSEN F 1)0 PADRE JOSÉ FREIDEMEI7

O SR. 1)EPTJTADO FERNANDO Jt
QTJEIRA - - Sr. Presidente, Srs. Deputados
0 nobmc Dcputado Joao Navarro apresenta I

r'i voto dy ';'] y ''' o ';' Sr. JP'h'm fr
reira Campante, que acaba de assumir a
rCncia On Agencia i\tctropohtana Barro Prt
to. do Banco do Brasil, nesta Capital. E me
rifOrio o requerimento de S. Exa., rnoU°,
pelt) quIll 501110S peba sun aprovacOo

Mas. Sr. Prcsiddnte, Sms. DeputadOs
rninhn finaii'lade na trihuna, nesta oportufl
dade, S apmesenlar ui -ri requerimento solicitor
do, igualmente, urna moc5o de aplausos a Cot
grcgaciio do Vcmbo Divino, em Juiz de Fom
pch auspiciosa not jcia cia beatificaVão d
pOdles Amnlddo Jansen e José Freidemetz, p
memos rehgiosos da CongrcgacSo a a1C2n5t
F, Ill esla (hgnldade, que lhcs scm5 conf

50i(flldl:IO(Ifl;Irc(I(l,) Darn o (bIb i
\aticano. Requeimo Iinda, Sr. preS11°
qtlC (lessa rnoc5o SC dC ciSncia ao E.
Sr. Ministro (ins RcIacOs ExterioreS,

que S. Exa. se digne de traIsflJjtiI a
desta Casa a SUa Santidade o PapatleClSao

paUl°
SeUee, Sr. Presidente, justoficativa, queo

501ic to seja considerada corno lida.
&proveitO o tempo clue me rcsta, Para Fe-

Mar as paiavras anteriormente aqui proferi-
do nobre Deputado Jorge Carone, im-

1Ias o e valoroso Deputado, quc, na sua
desta tribuna, cstranhou a nota publica-

LIS ern(aia 	 urn vespertino (Ia cidade, sobre o pro-
dinlento da Prefeitura local, em 	 desejarCprestiiar 0 parti(10 que ihe qf erece suporte
sustentac ao poiitica, quc é a ARENA.

por isso, Sr. Presidcnfc, devo dizer que
fuzemiio iJ('!itUa 	 (LI (Thjij!. 	 ni'

\IDB .não possui 0 prefcito, nSo ha, real-
mnente que estranhar aqucia noticia. Como
Dcputado representante (IC uma cidade cuja

refeitU rn estS entregue ao MDB, por cluas
fgisiaturas, aproveito a oportunidade Para
ronvida r S. Exa., o nobre Deputado Jorge
Carone, Para visitar aquela cidade e verifi-
car in loco corno o MDB, em Juiz de Fora,
faz sua pohtica muito mais acintosa do que
a simples publicaao cm inir jomnal dcsta Ca-
pital, uma vez quc existem ate atropelamen-
los em placas indicativas, coin prornog5o pes-
soal do Prefeito (10, MDB na cidade de Juiz
de Fora; urn imenso volume tie placas, niio
corn o nome cia Prefeituma Municipal, iiias com
o norne do Prefeito (laquela cidade, numa
dernonstracSo prornocional absurda, a que
nos já estamos acosturnaclos lid vSrjos anos.
Entretanto, S. Exa. estranha, nesta oportu-
nidade, o fato lie 0 Prefeito desta Capital, es-
coihido Para dirigir a nossa Capital, procu-
rar prestigiar o partido que oferece a susten-
taçlo polItica no seu governo. E you além,
ilustre Deputado Jorge Carone, porque 0 entfbo
Prefeito de Juiz de Fora, hoje Senador On
Repñbljca, per clispositivo legal, deixou o
poder em 31 tie maio de 74, e, ate novembro
do mesnio ano, ainda as placas coin sell
nome encontravarn .. se em \'Orjas ruas e hair-
los da cidade, num flagrante desrespeito
legislaçso eleitoral, urna vez que, naquele pe-
riodo, o entSo cidadSo Itamar Franco ciispu-
tava o Senado cIa Rcpfihlica. Isic), sir-ri, S (be
se estranhar.

Aquilo quc atinge o M1)B tein pronta res-
Posta nesta Casa, pcla voz vigorosa e valoro-
a do Deputado Jorge Carone. Mas nós, que
ha ollo anos disputamos pelo voto direto,
igual rnente na cidade de Juiz de Fora, verifi-Cain05 conStantemente quanto dinheiro é des-
Perdicado naquela cidade e naquela regiSoCorn a farta propaganda do Prefeito (10 MDB.E Ole desrespeitoso Para corn aqucla comuni-dade IssO é uma prova de que, no nosso en-ten der, tudo que S igual n5o é caro nem ba-'to. Entretanto, hasta que o Prefcito deBelo Ror izonte procure dam sustentacibo poll-tica ao partido que the oferece 0 seu apoio,
rem Pam esta trihuna 0 nobre e valoroso
f,tputado Jorge Carone Para estranham urn
Minque, hO rib anos consecutivos, sinto na

ha Came, na cjdade (ic Juiz de Fora

ARENA E PREFEITURA DE BELO
HORIZONTE

0 SR. DEPUTADO NILSON GONTIJO -
Sr lbesj derjte. Sms . I)eputl(dos, 0 flohre
l)eputado JoSo Navarro propOe a esta Casa
0111 voto de apllluso ao Sr. Ruhem Ferreira
Carnpantc, que acaba de assumir a direçSo
da Agenda Metropolitana do Banco do Bra-
sil no Barro Preto. Votaremos favoravelrnen -
te a esse requemirnento.

Mas, Sr. Prcsidcrite, Sms. Deputados, ouvi
aiguns trechos (to pronunciamento do nobre
colega do MDB, Deputado Jorge Carone. Eon
seguida, as palavras do nobre Deputado da
ARENA. di.-no Vice-Presidente desta Casa, o
((dega Fernando Junqucira. Já estranhava eu
a noticia publicatla no Didrio da TaMe de
quinta-feima. JO era men propOsito vim a tn-
huna Para cornentar a noticia que flOo é
nenhuina invençSo do jomnalista, nern do jor-
nal - que (ilvulgou o que se passa no Prefei-
tura, o quc ocorrcu numa reuniSo secreta de
rnernbros tie tlirctórios distritais da ARENA
(IC Belo Horizonte corn o Prefcito tScnico Luis
\cmaflO.

P ara espanto nosso. no SIlhlittIl() da mii:i-
tel-ill, encontra-se trechos assim redigidos:
"Toda ohm aser executada pela Prefeitura
deve pal-fir tie vercadores da ARENA; se for
fleCeJSlljo, tOlocUl nina piLcIl (0)11) Os SeWfl-
tcs clizeres: "Esta obma foi feita pela ARENA".

Antes tie qualquer comentOrio, desejo per-
guntar ao Sr. Govcmnadoo-, responsOvcl pela
indicaçSo do tScnico Luis Verano, chefe do
partitlo govemnista, da ARENA (10 Estado de
\iinas Gerais, se som&nte ((S elelt;Iles (in ARE-
NA pagain ilnpostos, recoihem taxas e contri-
bueni coin pagamento de taxas Para a CO-
PASA. 0 MDB dcmonstrou, nas Ultimas del-
cOcs, que tern maioria absoluta e tranquila:
70 a 80% do eleitorado (IC Belo Horizonte.
A rnaioria é do MDB. Pergunto ao Govemna-
dor: que tal se estes cleitores do Ml)B nOo re-
colhcssem iinpostos e taxas? Como ficariam
os cofres municipals e a ARENA? A continuar
csta situacSo, ate quc potiemiamos dar aos dci-
tomes do MDB a opiniSo dc que esperassem
rnU(Iai' a situaçSo Para recomeçar a pagao- im-
postos e taxas. Eu queria ver como o Si'.
Luis Verano, os vereadores da ARENA e o
diretOrio municipal da ARENA, tendo S. fren-
tc o ex-Prcfeito Amintas de Ban-os - que,
diga-se de passagem, foi urn dos piores prefei-
los que passou pela administraçao pOblica
(Ic Belo Horizonte - eu queria ver como p0-
tierlain administrar. NSo agircmos assirn, por-
que teinos espirito pOblico e sornos ordeiros.

Impostos e taxas, Sr. Presidente, são ar-
recadados dos contmibuintes e devolvidos ao
próprio povo, no forma de rnclhoramenfos pO -blicos. A ARENA nSo é proprietOria de obras
publicas. Estas são realizadas coin dinhei-
0 lu )JoVu, qut paga imapost;s t taxas, inclu-

sive contribuicSo tie melhoria .A Prefeitura
apenas contrata as empreiteio-as e executa os
scrviços. Seri cjue os vereadores da ARENA
vibo eXecutar estas obras por conta prOpria,
por eonta da ARENA- No dia em que a ARE-
NA financiar estas obras e nSo cobrar do
povo as obras realizadas, al, sim, podem co-
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clue a ARENA pcetendc porn dc, assim C
urna bancada de 24 deputados podlerá 1.1tj

os. T
tram' (0) Sr. 	 1iano LIIOV( 5 0 00)
oposiçao hem feita. Nan pensern os dirigeu
do ARENA clue nos do MDB varnos abdi a
-nos 0)) illaifir re(utfl (I)) di)B (d ilfl5 Or.

rais, clue C Belo Horizonte.
Fica, portanto, aqui desta tribuna, o

protesto em adlitamento ibs palavras do De°
tado Jorge Caronc. Condenamos (Iua1q
exceSSO politico de Juiz de Fora, embora
situaçaO (be Juiz de Fora seja difcrcnte. M °as
nbo podemos adnntir que aqui se faca o
a Revolucibo de 64 baniu, clue C a corrupç1
poiltica. Nesta hora, em clue o Preside01
apela para tOdlOS os brasileiros de boa VQ0.

lade, C quc a ARENA de Belo Horizonte yea
tentar implantlIr a corrupcao na l'refejtu.
do Capital. A Rcvoluçbo (IC 1964 foj feit
tambérn contra os abuses.

0 (liflheiro C do povo. E aqui estarerno1
Vigilantes e solidbrios coin os vereadores do
MDB. Lembrem-se os homens din ARENA qi
a Prefeitui'a arrecada impostos e taxas p
devolve-lOs no povo, no forma de rnelhor,
mentos e hc,nef j cios cobetivOS, e nao para a
ARENA fazer dernagogia on coi'rupcbo ebejto.
ral nas proximas eleiçoes. E prcciSo clue te-
nhani maiS respeito e conSidieracao para como
o eleitoradlo escbared'ido e independente de
Belo Horizonte.

Nibo tentem colocar Os pianos demagb.
cos cm acibo, porque fi tiro saa pela culatra.

bear as placas c lue bern e.ntefldcl'C1fl. Temos
icsponsabilidadc, temos espirito pdblico e
nao jogarcrnos o povo contra o poder pd-
lJ'ico.

Ouvi corn atenção as palavras do nobre
J)eputado Fernando Junqucira. Mas ha urna
diferenca entre a situacão de Juiz de Fora e
a de Belo Horizonte. Aqui o povo não tevo
o direito de se manifestar através do vote.
o Sr. Governador indicou urn homern que
nio era politico, e sim urn técnico, e esta As-
sembléia composta de deputados pela ARE-
NA e MDB, den condicöes a esse homern de
ocupar a Prefeitura. Porlanto, foi urn Pre-
feito hornologado pela Assembléia, poe mdi-
cacio do Governador. Não, foi eleiçao dire-
to on escoiha direta pebo povo.

Em Juiz de Fora, o povo votou e votou
no candidato, do MDB ii Prefeitura. Condeno
qualquer excesso politico. Que traga o nobre
Deputado Fernando Junqucira, ao conheci-
menlo cia Casa, excessos e abusos, e terá
riosso apoio. 0 MDB niio comete arbitrarie-
dades. Estaremos, inclusive, solidário corn
S. Exa. todas as vezes clue trouxer no conhe-
cimento (ba Casa qualquer abuso. Mas no fato
(Ic o prefeito de Juiz de Fora, seja dc Ttoniar
Franco on 0 atual, cobocar urna placa "Obru
realizada pelo prefeito futano de tat",	 ano
vejo crime algum. 0 prefeito quer mostrar
clue b obra da Prefeitura. 0 quc eu acho ab-
surdo e abuso é istq clue puhlica o Didrio
do Trn'de: reuniOes a portas fecha(las, ecu-
niöes sigilosas e exigências ao prefeito de
colocar placa: "Obra do ARENA". Entbo, co-
loquem lá: "Obra do ARENA corn dinheiro
do povo". E povo é composto (be MDB e
ARENA no atual regime (10 bipartidarismO.
Em Belo Horizonte o MDB já proven que é
maioria.

Nbo é a ARENA clue administra. Quem
administra é o prefeito nomeado, hornologa-
do por esta Casa. E o governo corn o dinliei-
ro do povo, e nbo 0 partido politico, clue de-
tern o comarido executivo municipal em Belo
Horizonte. Nib C o presidente da ARENA o
prefeito; nbo é propriedade do ARENA a
Preleilura Os iiii stosr rcn' dos r:-In SU
sorncnte de eleitores da ARENA .A inaioria
é do MDB. As dltimas eleiçbes comprovararn.

Aconseihamos aos vereadores do MDB,
no Camaro Manhina tm . f:çamn floI'
violenta, se o Prefeito aceitar essa imposi-
çibo dos dirigentes da ARENA. Mostrem no
Prefeito onde está a verdade. Obstruam, facam
oposicibo mesmo. Em pouco tempo, o Pre-
feito verb, a arapuca quc o diretório (la ARE-
NA the preparou. Nbo importa que a ARENA
tenha urn vereador a mais do que 0 MDB na
Cbmara Municipal. Dez a 11 é uma diferen-
ça relativa .A ARENA tern 37 deputados nesta
Casa. e o MDB tern 24. Se arnanhib entender-
mos de travar a administracibo (10 Sr. Aure-
liano Chaves, os 24 deputadlos do MDB tern
concli ç ibo pam tab. Corn 12 deputados nós pa-
ramos a Assemhléia durante seis meses. So
se votou 0 clue o MDB cntendeu dc deixar
votar, no legislatura passada.

TJma oposiçiio puhlico, urna oposiciio
consciencioSa, uma opoSicao estudada mos-
trai'a 00 Prefdito (be Bel () 1Tfl1'iZoflt( 0 ((70 e

DEFESA DO MDB DR JUIZ DE FORA

0 SR. 1)EPUTAI)O SERGIO OLAVU
COSTA Sr. Presidente e Srs. Deputados
Fin mibos o requerirnento do .no.bre Deputadc
Joao Navarro , em clue S. Exa . solicita um
voto b (.plmso (U) Si'. flhlihLl rica Gas.-
panic,  que acaba (be assumir a gerCncia di
AgCncia ?sictropohtana (10 Barro Preto, do
Banco (10 Brasil. Congratularno-nos corn S.
Exa., o Sr. Deputado Joibo Navarro. pela brt
lhanle iniciativa, quando nos manifestamom
ptei'iaiiicnte favorbvel act requerirnento.

Sr. Pi'csidente, Srs. Deputados, ouvim
coin muita atençiio a palavra do nosSo pee-
cbaro colega, Deputado Fernando JunqUe1
representante, tamnbCm eomo eu, da Millill
Juiz (le Fora neste parbamento onineirO,. Ei
Ouvi eStarrecidlo as afirmaçbes de S. Exa.
d1uando nos disse clue o governo municoPI
emedcbista simpbesrnemite massacra os dese-
jos as'enistas juiz-foranos, quandlO nbo 00
mc. absolutamente, este cstado de coiSas O
vercadores arenistas (Id' Juiz die Fora -
(iiZel' -. - silo ate mais preStigiadiOs d1ue Os P
prios vereadores emedebistas. Eu nãO P
cisaria citar nomes, pois as eVidiêfl1as,
,Juiz lie Fora, sho manifestas. Basta dozer Q
cs Sr. Prefcito Municipal (Ic Juiz de Fo
d'flfllO coin uma ajurla, ate certo ponto irnP
d-indivei. (Ia bancadia arenista, e esta The

tr's'o: il ho'oIarenOt 	 .)')'5P 	 ç

no5 din poder municipal ernedebista e retft
bui, no Camara Municipal, scm favores, eso
trababhos.

Ell QU501 0 0 ii (I1(bl ('hill' 1) 010)1))' (15) (lecL)flO
rijara Municipal de Juiz did For,',micU

II U l i s simo ex-colega, Vereadior Inhcio Alves.
'za- é Uifl nerd adIei'O baluarte - S. Exa -

irr() J.S.'ii I id'i(, jUfl I)) (10 \ ' OFUO ((0' 	 5 1 mo
. Nasser, conseguiu obras (Ic grande vul-

\lgI encof hnutse quase todas as semanas .na
'tura MI.iflicipal, conan a hancada do

pre k faz, tendo ampla liberdade - 0 Pre-
'" e Juiz (Ic Fora pi'estigia a hancada do
f).ltO\ e os parlamnentares arenistas diaquela

E per clue ü Sr. Prefeito faz isto?
faco a defesa peSSoal (be S. Exa.. faço a

sa do MDB (Ic Juiz (be Foma. Juiz dc Fora
1 ujaeceu a maine chantagena politico do his-cotons na ultimiia eleiçao municipal.

o Governo do Sr. Rondon Pacheco lu-
'ficoU toda a sun mnaduina naqucle incsdlue-
el pleito ebeitoral, e a ARENA simplesmen-
entrou corn o ch or i'io (1: qrn SC) cia - - d'

-ó JuiZ lie Fora pel'teflCendio a cia, c so
iz de Fora coniungando corn cia --- podieria

Yceber beneficios. Que o povo lie Juiz de
Fora  acordasse, porque. scm ARENA. Juiz
- Fora cbesaparecei'ia do mapa . Esla mi a
antagem politica. AJuiz de Fora altaneira,

, iiitizada, unuvco'sotaria e operal'la rccebeu
-csa chantalge ni sirnplesmentc dizendo sam aos
candidatO S do MDB, naquele pleito municipal,
eIeendo erit o 11111i5 0111 prefeito do MDB, clue
ce eneontra how no Senado Federal, e S.
Exa., 0 nobre Deputado Fernando .Junquesra,
nos fala ainda (Ic umia festival dc placas de
obras! Ell me lcmhmo quc 0 principc dcsses
bestivais die pbacas d'orncrnorativas die obras.
-, hornem mais festcia(lo. C rd'pI-esentado cx-
1usivamcntc pcla ARENA. Foi o ex-Govcr-
nador Magalhiies Pinto. S. Exa, fez a major
propaganda paga deste Pais, quando abardca-
va suas obras coo todas as csquinas, em todbos
is becos, em todos os municipios e ciciacles
-Ieste Brasil afora; portanto, o rnaior pro-
pagandista (Ic ohms cleste Pals chama-se sun-
plesmente Senador Magalliacs Pinto.

Assim, nib C nadia (be mais que o Fcc-
feito de Juiz (Ic Fora faca suas obras c iii do-
]oque o seu nomc. Acho muito plausIvel e ra-
navel clue o Dr. Lois Verano faça o rncsmo
em Belo Horizonte, mas clue S. Exa. niio
use essa demnagogia (lcsrnesuradia, quando pre-
tende dizer que so vercacbores (Ia bancadia do
ARENA poderiio pleitcar obras eisa Belo Ho-
rizonte. Jamais, em tempo algurn, houve isso
M Juiz de Fora. Li's os prcfeitos inaugurarn
ibras .nos rediutos die vei'eadores arenistas.
We Usam ia pabavrms c afirmam que as o,brasao pedido5 seus. Fu me leinbro. por exem-
plo. da proc-ri n Barreira do Triunfo, on(Ie
Vereadores cia ARENA usararn cia palavra e
foram prestigiadios pebo Sr. Prefcito. Diz-se.
a boca miOda, em Juiz de Fora: "Jh vein a
esma chantogem politic-a. quandoh	 seavizi-
a 0 pleito cleitorai".

-- 0 ilustre Dcputa(Io Fernando Faguncies
Iadiz, em Jiiiz (Ic Fora, clue I) progrcsso nib

ego a Juiz (Ic Fora mais diepressa ape flOS
f*las rnc 010prcc. nsbes 100nocipais. E (Ic seent., 	 existe iS5O a Prefcitura (Ic

efld 	 Fora deu tu(Io. P01' cxempio, para a
Junior, Tudo que cia precisou foi

0 Govcrnn Federal lieu tudo. mas o
r0 (In Estaibo manténi-se quieto. 0 no-

hue Depu 10(1(1 h-dejal e aliligo Fernando Fa-
i.tmides nos ICIZ (kal-i( 011110 (id'e!at'aç((O 0000(1
esta, para ncr funcio.nando a cmpresa. Essa
incompreensão ndo existe. A sidcr(irgica, real-
inente, vai-se implaratar. - Mas rejoin clue a
chantagemn da primeira VCZ fad) funcionou.
Certaniente clue, (Ia segunda nez, tainbérn não
lUll0101lai')t, poo'Jlie, no cIei('ao l)ai'l011V'11ta
proxina passada, o nobre Deputado Fernan-
do Junqueii'a e o nobre Deputado Fagundes
Neto, corn todo o prestigio (Ia maIquina go-
vernamnentab, corn todo o prestlgio do Sr.
Rondon Pacheco, deram tudo dessa engrena-
gem pal- a se clegcrem.

Dero dizer Clue este modesto Deputado
foi inajoritario cmii Juiz (Ic Fora e, sendo da
oposiçao. tine IflaiS Votos que o deputado fe-
deral (Ia ARENA eleito em Juiz de Fora.
Disputansbo corn mais candidatos, corn urn
grandle numero, aindia nssim ganhei, e o mnais
iJrOIio (Ic onion foi o Deputadio Amlicar Pa-
(Invani, tambémn (In MDB. 0 povo não dese-
jou see icvado ao engodo. TCmn tentado con-
vencer 0 povo. Inns 0 povo continua oposidio-
nista, continua ordeiro e inteligente. Isto
porqtie sabe clue podc confiar na oposicio,
oposicäo sea-ia, oposicao construtiva, opoSi-
çiio clue tern moral, porque, mesmo sendo opo-
sicbo e criticando o Gover.no, quando pede,
exige, isto porque pccie pela cidade e conse-
gue, iiiesnio comaa a bandeima (In oposlcCo.
.Juiz lie Fora tern conseguido muito do Goner-
no Federal, porque apresenta projetos de pia-
nos sérios. TCni receptividade as coisas se-
mills no Govci-no Federal. N510 (Iiz verdasic
quem (liz que CIII Juiz die Fora a oposlcao
massaera a legenda do ARENA Ac onvivCn-
cia C a nielhor possivel corn o Executivo, e
OS vd'readores ai'e.nistas são assiduos visitan-
les sin gahinete do Prefeito, onde discutem
probleinas (Ia cidinde. peclem c conseguem
ohms. Silo hornens de hem eu o , s conheco, e
jib foram Incus colegas . Homcns lie grande
gabarito, des mercccrn din Sr. Prefeito o
inesmo i-espeito clue the confcrein - Se o MDB
vcnce as eieicOes parlanientarcs, C porque 0
povn cntende a mensagem e porcine o povo
foi conquistadlo pebo MDB.

0 SR. DEI1 UTADO JOAO MARQUES
(Pi'oferc diiscurso, clue, per nan ter sido (Ic-
vobvi(Io pelo ora(Ior, sent puhiocado eon outra
'Iioibo.)

0 511. T)EPITADO .-\:u!LCAII P.\DOV, Ni
- (Profere discurso, clue, por nan ter si(Io
(ievoivi(io pelo oi'a(Ioi, semi's puhhcacio em
outra ediçao.

CRITIC.-t AS OBRAS DE ITAMAR FRANCO
EM JUIZ DE FOBA

0 SR. DEPUTAI)O FERNANDO .fl'N-
QUETRA ----- Sr. Presidiente. SN. Deputados, o
rcdloicrimcnto cm apreco rnerecc todiO 0 flOSSO
OJIOlO, c flOS5o voto C favorâvei -

Mas, Sr. Presidente, Srs - Deputados, no
1)1)11cm-ia (Ieixar lie expressar o men agradeci-
menlo an nobre Deputadio Olavo Costa e ao
nolan Dcputadio Ainiicar Padovani, pela opor-
tunidiade clue me c'on'ederani (Ic vol tar an
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issunto, ciue se tornon palpitante, embora
inesperadairiente . Assirn sendo, incus agrade-
cirnentos pela oportunidade que tenho de vo1
tar, para colocar em ordein as palavras de-
turpadas pelos meus nobres colegas.

IniciQimente, o Deputado Olavo Costa ten-
ton aqui, ein väo, fazer a defesa daquilo que
não disse, porque as notas taquigrificas esliio
al para ser comprovadas, sobre o que disse
e o que o Deputado tentou defender.

Disse, repito e confirnio que, na cidade
de Juiz de Fora, existiarn placas indicativas
corn o nome (10 entho Prefeito Itamar Fran-
co, mesmo após a sua rendncia. Em 31 de
maio dc 1974, renuncioll d Prefeitura, a fun
de disputar o cargo de senador da Repdblica,
e, mesmo depois daquela data, ate o rnês de
novembro, em vrios locais, ainda continua-
yarn as placas (Ic propaganda. Possuo as fo-
los daquelas placas, que podero sec aqui
mostradas, tiradas em dias do mês de outu-
bro, par conseguinte, após 31 de maio de
1974. Isso S. Exa. não contestou; procurou
desviar o assunto, mostrando que a Prefeito
do MDB apoia e prestigia os elernento .s are-
nistas daquele lnunicipio. E verdade; eu con-
firmo este prcstIgio, porque os vereadores are-
nistas de Juiz de Fora colocam o bern cornurn
acirna dos interesses pcssoais, e toda medida
salutar pra a cornunidade juiz-forana teve,
e tera o apoio dos elernentos vinculados ad)
nosso partido naquela coinunidade.

Quanta as palavras aqui p1ofelidas pelo
nobre Deputado ArnIlcar Padovani sent-
pre brilhante, quando. assonia a esta tribuna.
procurando, coin sua experiência de parla-
mentar inais antigo, coloear no ar as palavras
inagicas do sua inteligência eu gostaria
de aqui reiterar que eu disse "placas indica-
tivas" e n ilo "obras" . 0 (JO1C existe na eida-
(IC é placa sabre plaea, e nenliurna obra aca-
bada. Aqui fica, näo como urn repto, uma su-
gesbio Para que o Deputado Amilcar Pado-
vani inostre a esta Casa qual a obra coneluida
pela atual administraciio coin lecursos pro-
prios. Dezenas de placas sobre placas existent
numa mesma obra inacabada em Juiz (le Fora.
Ha inclusive uma frase frequenternente pro-
nu.nciada nas ruas (10 cidade. Todos nos, que
viajarnos, notamos que o DER e a DNER, ao
executar treclios em rodovias, colocani no mi-
cio e no fim do trecho uma placa: "Cui-
(lado, homens na pista". 0 chavOo, em Juiz
de Fora, é o seguinte: "Cuidado! Placas na
pista !", porcjue é so a que se VC em Juiz
de Fora.

Gostaria que ficassem registradas, nos
anais da Casa, estas consideraçôes, quando
refutarnos as palavras do emincnte Deputado
Jorge Carone. NOo tinharnos o interesse dc

polernizar a respeito (le assunto referente 0
polItica municipal, por entender deverem ser
tratados, nesta Casa, assuntos de interesse
global do Estado de Minas Gerais. Alas, como
as nobres Deputados proporcionaram o mcii
retorno a esta tribuna, julguei-me no dever
de colocar Os fatos em scus devidos lugares.
Igualmente, devo assinalar que, em praca pd-
blica e corn a presenca do entOo Gover.nador
Rondon Pacheco, o atual Prefeito fez urn pro-
nunciamento pOblico. dizendo que a Gover-
no Municipal do MDB daquela cidade era

Lini governo eminenteniente politico. SO
ientendo é coino o Deputado Jorge Ca ro	 I

n0o concorda que urn governo arenista. Pre
tigie o partido que ihe dá suporte, ap0j
Isto 	 que e correto. Tanto acho correto,
son deputado pela segundo vez e jafliais, dest°
trihuna, lcvantei a voz contra o P rocedinne4.	I
to idéntico dos prefeitos do MDB em
de Fora. So hoje levantei o assunto Para 	 rcouiparar a atuacOo daqueles prefeitos c
a do Prefeito da Capital (10 Estado, que esti
correto em prestigiar a ARENA. Quanta
apoio, dos Governos Estadual e da UniOo àq0.
la Prefeitura, estOo expressamente consign
das palavras die agradecionento nib sO dos 	 q
prefeitos, urns igualmente do prOprio Dep 0. fl
10(10 Olavo Costa, que na sernana passada 	 riaqui mesmo desta tribuna, agradecia ao Se
cretOrio (Ia Viac0o e Obras Pdblicas pelo 	 r
teresse e pelo atendimento (IC suas reivindi.
caçOes na cidadle e no regiibo de 5U0 infIun. 	 e
cia eleitoral.

Afirmou ainda 0 Deputado Aniilcar Pado E
vani clue em nenhurna placa em Juiz de Fora
consta a sigla do partido ao qual S. Exa. 	 .1

pertenee, e qe deixava aqui Clue alguemn 	 p
(Ia ARENA pudesse confironar on nOo a sua 	 qassertiva. Eu confirmno. NOo existe qualquer
placa naquele mnu.nicipio, corn a sigla do Mo. 	 r
virnento DernocrOtico Brasileiro. Tambén
aqui afirrno e solicito (10 nobre Deputado quo
prove 0 Casa seCas se existe em Belo Horizonte 	 V
alguma placa em que conste a sigla da Alian.
Ca Renovadora Nacional. 	 0 SE. DEPUTADO SEECR) orvo

COSTA - - V. Exa. na[ui'almente se atenha
As normas parlarnentam'es C espere que en lime
conceda a palavra para debater. Co.ncedo
agora a palavia a V. Exa.

o Sr. Depulado Fernando Juioqueirc, -
Devo dizer apenas quc, quando coloquci 0
men nome to exanac dos Srs. Deputados,
COflid) canIitkh> 	 viec-;jdynt' 	 :o[t (o;,l,
nao a fjz obscuramente; mas a fiz, sin,, (len-
tro do Regirnemito. ciue peminite 00 qualquer

Ieputaolo p tfls ((oil ncr ((coo) not Exe-
cutiva. Tive, sins, a felicidade de ter gran-
des e Icais comnpanlieiros, ciue confiaraji, en,
mneu name e a sufragarain naquela tardie me-
mnorável Para o parlamnento mnineiro. Assiut
sendo, nOo aceito as palavras die V. Exa

O SR. DEPUTADO SERGIO OLAVOCOSTA 	 io.eo'r Ia 050ro 05 ( l U ' V	 ITo'atenha ao Regirnento formal. A nossa alusao
e ao floSso Regimnento, e o Rcgimento que eu
eonheço nibo me permitiria iimoo oseibo desta na-
tureza Mas concordlo corn V. Exa, V. Exa.
Continu e ohedecendlo ao Regimen to formal,
desconhecendo corno uueira, a Regimento.

O Sr JJe0'z y i0 Jorn'onoo .ju"--cir - -
ero dizer a V. Exa. que talvez V. Exa.

ao tenha conl,ecirnenlo do que se passou

Casa ,tre este Deputado e a atual liclerança da
40o nobre Deputaclo Carlos Eloy, antes

Pleito V. Exos, talvez, novo ainda na

Cam, n5o tenha tido conhecimiiento cia que
se passou. Par isso estob cometcndo uma in-
justiça que eu repilo veementernente.

0 Sr. Deputado João Marques - A hen,
ola verdacic e a bein do justica, dievo teste-
mnunhar, nestc instante, que a comportamen-
II) (I)) l)eputsdc Femnsn ohs Junuueio'a noba mac-
ieee criticas, porque a atitude que S. Exa.
tomon, naquele cpisOdio (Ia cleiçibo cia atual
Executiva, foi as elaras, tendo cornunicado a
tados as setores, inclusive antes e durante
a pracesso dli votaçiio. Da minha porte, tal
(lepaimento atende ao imperativo de minha
camiscj0ncia, Realmente. S. Exa. agiu corn
Jisura exemplar. 0 comportamento de S.
Exa. fez crescer, no men modiesto modo de
entendler, 0 parlaniento mineiro.

O SR. DEPUTADO SERGIO OLAVO
COSTA - Considlera V. Exa. urn deputadlo
conciso, rnuito preocupadlo corn as coisas
carretas, que diiz a verdade. Reconheço em
V. Exa. urn giande companheiro. E justo,
pais, qcme V. Exa . , con,o vice-lider da ban-
cadlo, arenista, tendo como companhciro a
l)eputada Fernando Junqueira, faca a sua
olefesa. 0 cntendimnento que tenho (10 episO-
dmo 0 imiuiio difcrente A booncada dot oposiçao
receljeu a name (10 Deputoodo Fernando Jun-
queis'a sal) nina proinessa especial, e votamos
en, S. Exos . , contestoonda a candidato do Sr.
Gavernaclom' cia Estaclo . Portanto, o nobre
i) 00110(I)) Fe nton°oo .iunqoeira iopo'eso'nOou,
pooma nOs, a oferrota do coondlidlato do Sr. Go-
vernoodior do Estado. S. Exos. teve coin a
flOssOO bancada entcndlimentos sigilosos, extra-
-oficioois, que nao forani oTis claras; foram en-
tcndlimnentos estritamnente secretos, (leseonhe-
ethos cia grancle maioria da Casa.

0 Si Depulcido Fernando Juioqueira -
V. Exa. estol sendo incooreto, injusto e in-
vei'idico cmii suas afirmnaçoes

O SR. DEPUTADO SRGI() OLAVO
COSTA -- -- Nabie Deputadlo Fernando Junquei-
ros, sempre tive coil, V. Exa as n,elhores rc-
lacOes. NOO pretendo, de m))aneira alguma, di-
minuir o son nomoie ijoorlaunentar. Apenas V.
Exa. tentou fazer uma alusoio: de que eu es-
tarios. nesta tribsuna, usando die nornias nOo-
-parlarnentares. Eu prctendi, entibo

'
door ulna

respostoo a V. Exa. Pm'etendo door a assunto
par encerrado, cooso V. Exa. nOo insista. Pre-
tendo apenas debater a assunto quc nos trou-
xc a esta tribuna. Pretendo apenas refutar
V. Exa. no assunto.

0 Sr. Deputado Fernando Jun queira
V. Exa. procedo, como quiser.

,enhum absuido a V. Exa. AliOs, devo dizer

o V. Exa. clue nunca me den essa oportuni-
lade. Seonpre tratei dos interesses da nossa

e de Juiz die Fora c nunca live a in-
crvenc ibO de V. Exa. NOo sei se V. Exa.
ent e, par acaso, a debate, moos jarnais vi V.

train 'O' ( i iid1 tiCr 	 (Ui)) (Ft 	 in
Fe ossa rcgiiio. Job o fiz voirias vezes e nunca
0 segui ter 0 aparte dc V. Exa. E interes-
ante e louvOvel ter V. Exa. a oninha frente,
uando pode apartear-me . Devo clizer que
ão tive urn ham exeniplo em V. Exa. La-
menta y e m ' mit€' V. Exa., coma dleputadla too-
imbadlo, comb deputado afeito ibs nornias
'gais C	 1d1io1:tiv,O, 	 i10	 '1j
emplo. Disseram muito hem as eleiçOes

róximnoiS passadas. nesta Casa. Portanto, V.
za. comneçou conlo urn conterrOneo, dando-
me an' exeniplo secundario, quandlo V. Exa
cbs caniinhos obscuros 	 que sOo tantos,
ue nOo sei especificar 	 encontra-se lioje
to priflieila vice-presidIncia dieSiol Casa

0 S 7-. 1)eva',ca "eo('a!i	 CII
Exa. me concede aparte?

CRITICA AS PLACAS EM JUIZ 1)E FORA

0 SR. DEPUTAI)0 SERUJO OLAVO
COSTA Sr. Presidente, Srs. Deputado
em rnaos 0 projeto do nobre Deputado Carlos
Elo, em clue S. Exa. propOe a declaraçio
deutilidadic pOblica, beneficiando o Centro
Espirita Amor e Luz de Matozinhos. Nis
eurnprrnientamos S. Exa. e nos manifestamos
favoraveinsente ao projeto em pauta, quando
solicitamos Oqueles espiritos evoluidos do
Centro EspIrita Amor e Luz de Matozinhos
que deem a sua luz, a sua clarividência e o
sen descortino ao nobre Deputado Fernando
Junqueira, dla ARENA. Pode ser que asSmn
S. Exa., gozandlo desses efldvios do mundo
espiritual. gozando desses beneficios inequF
vocos da espiritualidade, possa, nas prOximal
eleicOes rnunicipais on parlainentares do DOSSO

rnunicipio, conseguir mais votos. on coflt
buir Para o seu partido, a ARENA, pushi
t:wnfar sabre (I

o Sr. Depzi/cido Fernando Junaiieira
aApenas para dizer o nobre Deputado °1°°

((110 1) do'ite ('10 	 .

termrsos de alto nivel clue esta Casa seIi1P
teve em mernorOveis debates parlamentares
par toda a sua história.

O SR. DEPUTADO SERGIO OLA
COSTA	 Devo dizer ao nobrc ep le-
Fernando Junqueira que lainento a Suit

gaçibo neste instante. V. Exa. j e deP" tade
ho'o mais de uma legislatura e sabe mU1i0
que usei os termos estritamente parlamellll
res neste inst ante . Absolutarnente, aO
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muitas obras, que iii. tiveram plaeas, ob
essas que já foram tcrrninadas. Entre cia
acesso ao popuioso hairro de Juiz de
Linhares. obra inteiramente construjda
govcrno municipal, (TUC ohteve uma grad
placa C que realinente represefltou Ulfla gr4.
(IC obra: umna obra quc 0 governo fez ape
corn urna placa; terminou a obra, retjro
placa. Existem muitas placas em rnuito5 i
cais. (iizendo one a adrninistracão rnunicj
de Juiz de Fora estd trahaihando. Mas ne
nlmurna delas (liz q ue a obra é (10 MDB, !fl,
clue a ohra C (10 prefeito que pertence ao

Acho justo e razoCvel one o Prefejto th
Belo Horizonte poSsa fazer o mesmo, o.0 seja
COloCal' em sUiSS obras as placas. Alas jamaj,
p0(1cm colocai' nessas placas que a obra
(Ta ARENA. (10 scu (liretario em Belo Ron
zoate. V. Exas. boo (ic convir que isso 110

podera suhsistir. Isso nCo poderC ocorrer
niancira alguma . Em Juiz (IC Fora näo acon.'
tecefl'i fobs dessa natureza. 1-louve também
no niinha i-cgitio, o probicn'ia (10 g0Ver.na0
(JUC noo estava rnais no poder, suas que ajndm
ostentava placas colil 0 seu norne em deter.
minada obra.

0 Sr. Deputado Jorge Orlando Garone —
Nobre Deputado Sérgio Olavo. Costa, Sr. Pre-
siilento C n01)re 1)epuLido F'c!nan(lo Jnuuei-
ra. Quanclo, nos prirnórdios da atual legis-
latura - - isto a titulo de esciarecimento -
entrei nesta Casa, c antes mesmo de ter
acesso a esta Casa, através do impre.nsa, id
havia tornado conhecinento, da chapa oficial
indicada pelo Sr. Governador (10 Estado. Esta
(ilapa era encabecadC pelo lustre Depulado
Dênio Moreira, candidato, na época, a Pre-
sidente desta Casa. Nio me recordo hem dos
nomes da chapa oficial, indicada pelo Sr.
Governador. Niio me recordo (IC hover na-
(Lucia chapa o norne do Deputado Fernando
Junqucira.

Q uero, (leste mierfone, dar rneu apolo a
V. Exa., Deputado Sérgio Olavo Costa, (llien-
do que dc não acompanha 0 parâmetro (Ta
sua candidatura . Fica aqui, portanto, men
apoio a V. Exa., concordando em que real-
inente 0 nome (10 Sr. Deputado Fernando Jun-
qucira .no estava na chapa oficial. Foi uina
ehapa de insurreiçio as ordens do Executivo
estadual. Isto ate mesmo o nobre colega Depu-
tado Fernando Junqueira nio po(lera negar.
porque, através dessa insurreicCo, dc ocupa
hoje o elevaclo cargo de 1.9vice-presidente
do Casa Legisiativa (10 Estado de Minas Ge-
rais.

O SR. DEPUTADO Si:RGI0 OLAVO
COSTA Como queira V. Exa., Sr. Presi-
(lente. Alas clevo dizer que, quando o nohre
Deputado Fernando Junqucira disse que, no
minha resposta, Cu apenas trouxe alguinas
palaveas infundadas, que no respondia is
indagaçdes (IC S. Exa., digo que ainda pre-
firo as placas q anti iiiicni exi.-Iiaw na
mninha cidade . Prefiro as placas (10 Governa-
(br Magabhães Pinto, que se encontravam na
entrada da eidade de Juiz de Fora, no dis-
trito industrial, piacas em tetras gigantescas
dizndo: "Governo Magalhães Pinto". E jd
nos encontravarnos sob o Governo (10 Sr.
Rondon Pacheco. Este é urn exemplo que o
nohre Deputado Fernando Junqueira niio nos
dC, e sim que o hoje Senador Itamar Franco,
não sendo prefeito de Juiz de Fora, ainda
tinha obras corn scu nome recebendo os efid-
vios e Os exernplos do (iover.no do Estado.
No Governo Rondon Pacheco, havia ainda
placa ostentando acintosarnente: "Obras do
Governo Magaliiäes Pinto".

Devo (lizer ainda a S. Exa., o Deputado
Fernando Junqueira, quc S. Exa. está corn-
plexado. Em Juiz de Fora, não existem ab-
solutamente placas sobre placas. Existem

Questöes de Ordem

A S1I.\ . 1)EPUT,\l),'. .J(NIA lIARISE
Sr. Presidente. C realmente acaientadora
informactio (10 nobre Deputado JoCo Marques
Espero realinente d1UC o Sr. Secretârio m
Educarilo venha a esta Casa para dar as i
forniaçCes neceSsdriaS.

dliii	 ieprselltaIma)s ((S 	 ICIC iOS

pulares, temo-nos batido, nesta Casa, no se
tido (IC one o Sr. Seeretrio do Educacis
profliOva 0 cnquadlranidfltO necesSáriO d
profcssoras prirndrias, die que faca urn reef
10(10 do cjue C dc (lirdito para as inestras d.
nosso Estado.

Sc vainos avaliar as caradtdriStiCas COO

que o Sr. Secrctãrio (10 EducacCo tern-se CO

(luzido, nestes ditimos meses, corn re13
ao prohiema dm COITI1SSIIO die enquadrame
fdirnlada para fazcr justica as mestras de
nas Gerais, havercmos (be coneluir, nesta
trevista C cOflVOCOO (10 Sr. SccretCrbo, 4
moTto coisa teal sido feita, contraria0
princIpios dc direito e de justica dos pr0
soras.

Qucro bouvar a atitude (10 nobre Del*
tado Jotto Marques e espero que o Sr
ci-etdrio venha a esta Casa, porqUe ate
nCo temos tido respostas aos nOSSOS pro
los e apelos.

O SR. J)EPUTAI)() JOA(,) NAVABR() -

Sr. presidente, Srs. Deputados. A propósito
discurso pro.nuneiadlo nesta Casa, ha pou-

ii a respeito (10 desabamento do
ruW de Nova Lima, quero comunicar C Casa

qIC o Sr. Secretário die Obras Pdhhcas acaba
de exped ir a seguinte nota:

"A propOSitO (10 ,noticiCrio ocorrido a res-
eito do desabaniento do prCdio do fCrurn

de Nova Lima, a Secretaria de Obras pode
restar imediatamente os seguintes esciare-
jinent05: tern sido demonstrado todo o inte-

ressC pela ConStrUçi.id) die flOVdi prédlio. (I, pliFli

tanlO, jC dirigiu C piefeitura local, em 4 de
Juiho ditimo, expediente, solicitando a doacCo
ao Estado, conforme dctermi.na a legislacCo
vigente, da area respectiva, já escoihiia. me-
djndo 1.097 m2, contigua C do atuai fóruni,
e que, somada a esta, Ira totalizar 1.403 1112,

j inprescind Ivel ao prédio do novo forum,
coniforme parecer dos órgCos ICcnicos. Corn
i1igente atencCo, foi reiteradu o expediente

em aprero, cia 29 dc setemhro dltimo, o que
evideflcia 0 empenho (10 governo em servir
a Nova Lima."

Matés'ia Anrovada

REQUERIMENTOS

N.Q 604, do Sr. Deputadbo Mendles Barros,
pedinclo ao Sr. Governadbor (10 Estado que,
atravCs (10 DER. seja Providlenciado o asfai-
tamento (Ia Av. José Modesto (IC Avila, em
Bela Vista (IC Minas, ligandlo a variante da
BR-262 C BR-381;

do Si'. Dcputado EurIpedes Craide; n.
606, sobicitando an Sr. SecretCrio da Educa -
ç'iio determinar ao departamento competente
seja verificado o estado de ConservacCo em
que se cncontra a E.E. Eleonora Pereira, em

ii . 607. sulicibando ao Sr. SccretCrio
do EducaçCo determinar providências para a
vcrificacCo do péssimo estado de conservacão
em que se encontra a Escola Estadual Amé-
lieu Giannetti, em Itabira;

n.s 609. 610, 611, 616 e 617, do Sr. Depu-
tado Gerardo Renault, solicitando aos Srs.
(Invernaulor e Diretor (10 DER a inclusCo, no
piano de obras do próximo exercicio, do pa-
vimentacao asfáltica do ligacCo Piracema C
Rodovia FernCo Dias; Juruaia C. Rodovia do
Café; Furnas C Rodovia de Furnas, no trecho
compreendidlo entre Paraguacu e Alfenas;
Carino do Cajuru a Divinópolis e Carmo do
Cajuru C Rodovia MG-7, passando por São
José dos Salgadbos; Divinópolis - BR-262 -
Pitangui, respectivamente;

n. Q 615, do Sr. Deputado Vicente Guabi-
cuba. sobicitando aos Srs. Governador do Es-
tado e Diretor-Geral do DNER o asfaltamento
ulo trecho de acesso entre Jampruca, munici-
p50 (be CampanCrio, e a BR-116.

IROJETOS

N.Q 142. do Tribunal de Contas, que auto-
riza aquele órglio a dispor sohre proventos dc
iposentadoria, em 1. 4 discussão;

n.° 98, do Sr. Deputado Carlos Eloy,
que decbara de utibidade pdblica o Centro Es-
pirita Amor e Luz, (IC Matozinhos, em 2.
discussCo.
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49•a REUN!AO EXTRAORD!NAR!A, AS 9H 30MIN DE 15 DE OUTUBRO
DE 1975

pRESIDFNI 1)0 SI). 1)EILFAI) 	 Matéria Aprovada
JOAO FERRAZ

PROJETOS
Comparecimento

João Ferraz 	 Fernando, Junqueira
Wilson Tanure 	 Ldcio tie Souza Cruz
said ArgCs - Jünia Manse 	 Pedro Gustin

.mi1car Padovani - Antonio Dias -- Ar-
tur 	 - Carlos Eloy 	 Carlos
LenlOS - Christovam Chiaradia 	 Cicero
purnont ._- Cyro 1\1a ii 	 i)élt(n (onh::

DcIfiIll Ribiro 1)ino -• -
Elmo Braz - Emilio Gallo - Emilio Haddad
— Euclides Cintra - Euripedes Craide -
Fibio \asconcelbos - Ferraz Caldas 	 Ge-
nèsio BCFflOV(1i11() 	 Gerardo 	 onoy
nies Moreira - Haroldo Lopes - Humberto
de Almeida - Jesus Trindade - JoOo Bello
- João Marques - JoSo Navarro - José
Bonifácio Fiiho -- José Honório -- José La-
viola - José Santana - Kemil Kuinaira -
Luiz Baccarini - Mendes Barros Milton
lAna - Narcélio Mendes - Neif Jabur -
Nilson Gontijo - Nunes Coelho - Pedro
Narciso -- Rajjilun(i() A1iJer4aiia
Canedo SebastiSo Nascimento - Sérgio
Ferraro - Sérgio Olavo Costa - Sylo Costa
- Telérmuaco Ponipei -- -- ViceuL, (idi; oiol

Em ciiscussão ünica:
IiO(tC de Lei n. 221. de ilUIOiI do Sr.

Governador do Estado, que autoriza 0 Poder
Executivo a fixar vantagern pecuniária para
delegados especiais de policia, na forma que
estahelece;

Projeto de ResoluçOo n. o 158, da Comis-
SO (IC Justica. que aprova termo, de contrato
firmado entre a Companhia de Processamento
de Dados do Estado de Minas Gerais e a Se-
eretaria de Estado da Sañde;

Projeto de RcsoluçOo n. 9 159, também da
ComissOo de Justica, que aprova ter-'mq de
convênio celebrado entre a FundacSo Univer-
sitária Mendes Pimentel e a Secretaria de
Estado da Saüde;

Projeto de Resolucdo n. 160, ainda da
ComnissSo de Justica, que aprova termo de
convênio celebrado entre a Superintendência
de Pesca e o Estado de Minas Gerais.

Em 1.4 discussSo:

Proeto e Lei Coniplcinc-ikir n. 6 75,
do Sr. Deputado Christovam Chiaradia, que
modifica o § 1.9 do art. 30, inciso 5•9 do
art. 54, e caput do art. 76 da Lei Comple-
mnentar n. 9 3, de 28-12-72.
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124.4 REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 15 DE OUTUBRO
DE 1975

pRF,SIDRNCIA DOS SRS. DEPUTADOS
JOAO FERRAZ E PEDRO GUSTIN

Comparecimento

JoSo Ferraz 	 Fernando Junqueira -
'j1SOfl Tanure 	 Ldcio de Souza Cruz -

Said Arges -_ Jdnia Manse - Pedro Gustin
Amilcar Padovani 	 Antonio Dias

tur Fagundes - Carlos Eloy - Carlos
jos - Christovam Chiaradia - Cicero
fluinont - Cyro Maciel - DOlton Canabrava
- Delfim Ribeiro Dênio Moreira - Do-
aj'os Lanna - Elmo Braz - Emilio Gallo
- Emilio Haddad 	 Euclides Cintra 	 Eu-
ripedesCraide 	 Fábio Notini -- FObio Vas-
cncellos - Ferraz Caldas - Genésio Ber-
nardino - Gerardo Renault 	 Gornes Mo-
reira 	 }Iarold() Lopes - 	 It uII1I)it(( (IL
eida - Jesus Trindade 	 Joilo Bello

logo Marques -- JoSo Navarro JoOo Pinto
ibeiro - Jorge Orlando Carone - José Bo-

aifaeio Filh ((--Jose liOflUl!)) ---Jase
- José Santana -- Kernil Kurnaira - Luiz

Baccarini - Mendes Barros 	 'Milton Lima
- Narcélio Mendes - Neif Jabur 	 Nilson
Gontijo - Nunes Coelho 	 Pedro Narciso
- Raimundo Albergaria - Ronaiclo Canedo
- SebastiSo Nascimento 	 Sérgio Ferrara
- Sérgio Olavo Costa - - - SyJo Costa
nnaco Pompei - Vicente Guabiroba.

Proposicôes

PROJETO DE LET N. 9 272/75

encarninhado pela Mensagem Governarnental
IL' 109, que fixou cm 30 dias o prazo para

sua apreciacao)

Dispoe sobre o reajustamento dos va-
lores dos simbolos de vencirnentos dos
Quadros Permanentes das Secretarias e
dos Servicos Auxiliares dos Tribunais
de Justica e Alcada do Estado de Minas
Gerais e dá outras proviclCncias.

AAssembléja Legislativa do Estado dekas Gerais decreta:
MArt. j.-x 	 di 1. 	 (I) ((UIUL1() (I)

OS valores dos simbolos de venci-
t5 dos Quadros Permanentes (las Secre-
S e (los Serviis Auxjliai'es (Ii) lril)u1111
Ust1ça e do Tribunal de Alcada do Es-
de Minas Gerais, a que se referem, res-
'"flente, as Resoluçoes n. 9 58/TJMG, de

13 de novembro de 1974, e n. 9 8/TAMG, de 14
de no,vembro de 1974, ficam reajustados para
Os do anexo desta lei.

Art. 2. A partir de iL (IC out-.ihro (IC
1975, fica aumentado em 505o o valor do abo-
no de farnilia fixo.

Art. 3 - Nos calculos (lCCOFCefltCS iTo
aplicaçiio desta lei, desprezar-se-So as fraçOes
do cruzeirps, inclusive corn relaç5o as van-
tagens fixadas corn base nos valores dos
5i11i)nlas (IC \-encnentos

Art. 4,9 - As despesas decorrentes da
execucão desta lei correriio a conta das do-
tacOes orçamentdrias próprias, ficando ainda
o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
aple!nentor ate) 11i(IitC nCCessirio e a aflu-

tar (lotaroes ortJliICntOiiaS, para CSSC 11111

Art. 5,9 - Esta lei entra em vigor na
data de sua publicacao, revogadas as dispo-
siçOes em contrdrio.

Dado no Palácio da Liherdade, aos...

(Nota da Divisão, de RedacOo e Publica-
- - 0 iOexn a ulle SC refer( , o oiL. I.,

projeto foi publicado na integra no Didrio
do LeIis1at 0, no ala desta 	 jjj1j

PI1O.JETO DE LEI N/ 273/75

(encaminhado pela Mensagein Governamen-
tal n.s 110, que fixou em 30 dias o prazo

para sua apreciac5o)

DispOe sobre o reajustarnento dos
valores dos sirnbolos dos vencimentos e
dos proventos dos servidores do, Tribu-
nal de Contas do Estado de Minas Gerais
e dO outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1. - A partir de 1. 9 de outubro
dc 1975, Os valores dos simbolos de venci-
mentos (V-i a V-75) do Quadro Permanente
dos servidones do Tribunal de Contas do Es-
tado de Minas Gerais passam a ser os cons-
tantes da tabela a que so refere o anexo desta
lei.

Art. 2/ - 	 A partii' de I.- (IC I)L(tuIfla
de 1975, os proventos dos servidores apo-
sentados em cargo do Quadno Permanente
do Tribunal de Contas, a que se referem as
BCSOIU(U(S n/s S. de 13 de a-, asto (IL 11,1,
e 2, do 18 de marco de 1975, ficam reajusta-
dOS em 34%.
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Art. 3 • 0 - Estendem-se aos servidores
do Tribunal do Co,ntas as normas estabeleci-
das na Lei n.° 6.565, de 17 (Ic abril do
1975.

Parágrafo ñnico - A partir do 1. de ou-
tubro de 1975, inclusive Para aplicação do
disposto nesta lei. os proventos dos funcio-
ndrios inativos do Tribunal de Contas serSo
fixados corn observância do disposto no art.
:: SOIlS paragrafos ou fl1011(iOfll((l0 lo'i 0,
6.565, de 17 de abril dc 1975.

Art. 4. - 0 reajustarnento do proventos
autorizado pela Lei n. 9 6.530, de 13 de de-
zembro de 1974, e concedido nos termos do
Decreto n. 17.045, de 10 dc marco do 1975.
so se aplica aos servidores do Tribunal do
Contas aposonta(!os sot) (I roqilno to 1 i n.
5.688, do 17 (10 main do 1971

Art. 5. - Dc acordo corn o disposto no
art. 103, parágrafo dnico, alinea 5, (Ia Cons-
tituiç5o do Estado, Os provcntos da inativi-
dade serSo revistos quando em funç5o da al-
teração do pocler aquisitivo da moeda, se
modificarem os veneirnentos dos funcionirios
em atividade.

Art. 	 6.'' 	 -	 A	 j))rtir (10 	 1	 (10 	 IitUl)0

do 1975, fica auinentado cm 50% o valor
(To abono de famIlia fixo.

Art. 7." 	 - Nos cloulo 	 tU('i 	 '011100
aplicac5o desta lei, desprezar-se-So as fraçSes
do cruzeiro, inclusive corn relac5o as vanta-
gens fixadas corn base nos valores do simbo-
os (IC voncimentos.

Art. 8. - As dcspesas decorrentes do
&'XCCUI'SO lesla lei croOn a ('001) (1)
çöcs orcarnentárias próprias, ficando ainda 0

P()dOl' 	 XC(UtiV() O)11011ZO0) I) 00)0 ('10(1)1)
suplementar ate 0 limite nccessSrio e a anu-
Tar dotaçSes orcarncntarius, Para esse fun.

Art. 9." 	 Esto loi ('0110 cm\ 	 ( 0 110

(lOt) (IC 50)1 1)OihliC)1050. 	 ('\'a(lasas 	 tisl)O-
sicSes ena contr5rio.

Dado no Palácio da Liberdade, aos...

(Nota da DivisSo de Reda5o e Publica-
çSo A tabela a quo so rcfere o art. I. Q do
projeto foi publicada na Integra no Didrio
do Legisicitivo, na ata desta reuniSo. )

PRO.JETO DE LEt N. v 274 75

(encaminhado 1)01)1 -Mcnsa gein (0 )vCl'flalflofltal
11." 111. pile fixou Cm 30 dias 0 prazo p(i'a

sua apreciacSo)

Autoriza o Podor Exocutivo a josh-
tuir empresa publica, sob a deneminacoo
(IC Empresa (To AssistCncia l'ecnira e Ex-
tens,--to Rural do Estado (IC Minus Gerais

EMATER/M. (' (Ia outras proVi(Iefl-
cias.

.A. Assenibléja LCgislatiVi) oln Estudo) 	 to
Minus Gerais (lecreta:

Art. 1. - Fica o Poder Executivo auto-
jizado a instituir, observ:oia a legislaao pro-
p010, UllIa cmprc'sa p6h1ici 501) a (I enornina-

ç5o (10 Empresu do AssistCneia T(cfljea
Extcns5o Rural do Estado (IC Minus t

EMATEH/MG, vinoulada Secretaria
Estado do Agricultura c inlegrada 00 Siste
Operac ional do Agri cultura, Pecu5ri a V Ab
loom on to - - S0AA, (((111 P(1SOilali(Iade
uidica (he (liloito privado, patrimôflio prOp
atll000111u)( a (1 Olin istrat Iva c financeira.

Art. 2." - A EMATEII/MG terO Sede
moo na Capital (10 Estado i' urisdic'ao ern
To 0 torritorio o'stiiduai, pO(lendO, per

borac5o 00 Dirotoria Executiva, cstabelec
unidados regionals e inuniCipais. ouvi(l0
Loiiselbc Teinico AdlliinistOatiVO.

Alt. 3. - 0 regime juridico do Pessj
la EMATEII/MG semi o da Consolidaçlio (las

Lois 	 'li'obultio c lcSpC(hiVa 1'gIslac50
plement ar.

Art. 4." ----- Observadas is conchcoes fib.
no art. a. ' (Ta Lei F ((1(101 IL" 6.126' di

9 (11 novembro l' 19711 s5o objetivosda
EMATEB/MG:

0(10 Os OrgSos competen.
tos da Secrotaria (IC F.stado (1(1 Agriculture
(10 Ministermo (I)) Aoi','U1tUi'a 11)1 f((ilflUIaek
C cxecucao (las poljliciis deassistencia Iéc5j.

ca 0 extoflsao rural;
II ---- planejur, cooiilenar c exocutar

gramas do asi istCncia técnica c extcns5o r1j
101. visando 1) (IlfUsio To conhocimuntos do
(1111 urcza tecnic a, o:'oflOfll IC a e social, pan
OulIlento dii P10 ) urSo (' prodUtivi(Iade agri- -
colas c a melhoria (Ills ('on(liçOes de vida no
1)1010 rural (To Estado do Minus Gerais, (10 acor
(10 ('0111 0 politici (IC 11(1(0 (10 Governo Esta.
dual e (I) Govcrno h (lolal.

Ai'f. 5.'-' 	 - 0 capital social (la EMATER
MG semi dc Cr$ 10.000.000.00, reprosentado:

1 - POlO valor (10 incorporaçao de bens
movems C iInOVCis (TI' propricdade (10 Estado
(IC Minas Gerais sob a admil'listI'aCOo da Se
('('('Lana do Estado dii Agricultura e que se
nham a ser discriminados para ofeito de f
111l'iI incorporacao

II - polo \'ii101' (1)1 absorcao do acervI
fjj 0 c (1((s saldos rem loloscClites ito Asso
(']aç1() (le Ci'edito c AssistCncia Rural -
.-\CAE, assumidos polo Estado nos tcrrnoS do
(1110 	 Ispoe o art. 7) (10-sIll lei:

ill -- J)ClO valor iTo crCdito autorila&
(11) lOt. S.'', (lestifladO i ocorrel As desPe1
iniciais do irnplantacSo o funcionarfle,flt0 di
EMATER/MG.

Parilgrafo iinico -- . 0 Podcr ExeCUt1°
(t('Sigflal'a cOliliSS)) 0 i'special j)ill'a proceder , I
iniicacao. (Ijscnjnlinacao C avaliacao dos ç,
bros o bende (100 trata e'ste artigo

Art. 6.'-' - - - 0 P0(100 Exeeutivo poddt1
alltoFiZar (( 00111(1110 (10 cuuital da EM.&TE
MG modiante a i1100rpOl'ac1iO do lucros,
SeI'VilS, transfeienCias orianlentallas e outto
I'OcilOsOs, reavaliac un C col'lccao m0
(10 ativo I' participaçao do udnun1strd°.°
ilii'utui do Estado, (Ia Lni5o e dos \jfln1C1 10
asscgurada. sempre, a participacao inal
taria do Estado.

Art. 7) -- A EMATER/MG 1ibsoe
u(cel'VO fisico, tecflicO C a(lministlatarO

SI11(I0S 1elllOflesCentes do Associaç'tioC001 e dito C Assistência Rural --- ACAR, me-
de to preViO c oxpresso C o flsefltjrnCflto do
dll1cijunta Administrativa, assunsindo, cm con-
U11 artida, OS sells enoargos trabalhistas, in

os valoros rofenon 	 atcs o FCTS de seus
crcid0rc5.

Art. 8.' -- F jcu) o Poder Exccut ivo auto

FIZ	

-
jo a abi'ir 0 Seor'taria (IC Estado Iul Agri-

iIJCtura crCdito specio I ulté 0 iilflite (10 	 Cn
000.000,00 . para 0(1011(0 05 (i('5OSi(5 in

tis (IC iniplantaç5o o fun cionamento do
cI TER/MG pO(ii'li (ho pal'a t1(nto 1(110101', I

oil 	 ate 0 unite (10 ('IC) ito,
phacOes ito 0'çainonto (10 Estado.

Art. 9 	 Coiastitujr5o recursos do
ELTE 11i51U.

I - as transfei'êncas Consignadas nos
rçame nto5 (10 Estado;

II ---- OS recursos PI'OVenientCs (11' (on-
cfliO5, c0l1tl1t0S (' ilJUSteS C(lobruolo5 ('0111 0
jnpreSa Hrusileira (1 ° Assistencia Te-,'njca o
F,sleflSao Rural EMBRATEII C' ((Ulnas ('II-
tidiidcs pOhlicas C privfl (las;

III --- OS Cre(lilOs ahei'tos em 50)) favor;
IV --- Os rocursos dc capital, inclusive

os rosultados (IC conversiio, 'II) ospécie (IC
bens e direitos;

V --- ii'enda (10 hens palrirnoniais;
VI --- Os 0('CUi'sOS (Ii' opera 'So (IC ('l'O(Ii to

decorrontes (IC ('IflpI'StiUlOs (' tiflllflcjaillo)lho.,
VII - a;, dom,.6- s e looto (1 01' ill ( , la-

rem feitos;
VIII -- 10(111505 pI'Ovellieflhos (to funIoo

existentes on a SCFCO1 criados, itestinados a
promover 0 aumento (la pi'0duj'jo 0 produti-
ridade agrIcolas o a nlelboria das con d li'(P's
do vida no rneio rural;

IX - recursos (to orrontes do let Cspo-
cifica;

X - participa('Su no resulfado oconOmi-
co apresentaclo CIII ('0(1)) I'Xl'lCICLO financeiro
POF empres() dc iiajo capital 0 F.shud (i('tCfll
aloria, do conformiclado corn o quo ficar

estabelocido, 	 em 	 calla 	 caso, 	 polo 	 ('('(del'Eneeutjvo:
XI -.- r000 jt(s operacionuus;
XII - outras receitas;
Xli,! -' auxiljos e snhvenc5s iIlteI'na-11flais

Art. 10 - 0 Poder Execnt j vo fica auto-
rizado a C0l1fCril a EMATER/MG g"rantia (10tado de Minas Geniis ('Ii) Opol'aoS('s do ('II'-
to e finanejamento
Art ii - 	 EMATEB/'MG C 1Sent (II'P	 .-
osfo estaduajs

de Art 120 Poder Executivo. no pi'azo
0 (has, contaclos do (11(111 (Ia publicac5o
a lel, expodjr5 os ostatutos do EMATEII

d15' dosquajs constarSo, atOm (105 ohjetjvos,
rPOSIVOCs relatjvns no capital: ,,Os reoursosncelro5 	 (OI1(po,ci('So d 	 arirninistrae5o

o (10 Orgiio (IC tiSclllizac50 do empresa, as
pectiviis atribuiçOes, as ccrnpetCncjas de seus
d irigentes e dcniais CondicSes legais perhi-
nentes

ParOgrafo unico - 0 (100001 0 q uo iipI'O-
'-ar OS estatutos i'cferidos neste artigo fixarS
PIIIZO para instalaiSo da EMATER/MG

Art. 13 - - 0 Podor Exccutivo dosignarS
00) rCpncsentaflte (10 Estado do Minus Gerais,
qUO i'i'0 o I'OspOnSui\'oI pelos uilos constitu-
tivos (III ESIATEB,/M(

.I.i't. 1-1 - - A prostac5o (he contas do ad-
lIlifliStra('5o (Ia EMATER/MG, 000nipanhaila
do parecer (to orgao do fiscalizar5o, serS sub-

" Seci'ot5r jo do Estado (Ia Agricultu-
Ta, quc, corn o Sou pronunciamenlo a cnca-
niinbarui 1(0 Tribunal (IC Contas ito Estado,

ps o o'no'orruunonto (to eXe1cicIO so.ia1 e no
pOlizo dOtCl'lflifl ado por Ici

Art. 15 --- A EMATER/M( roger-so-S p01'
esta 1('i pelos ostatutos e, SUhsidiarjoIIlont(
l)Obas f101'fliuIS (10' (lireito aplicC'('Cjs

Art 16 - -- Estu hi ontrarS 001 vigor no
data (10:' 511)) publicaçtio, rovogadas as dispo-
siçOes cm contr0rio.

Daclo no I'aluicjo (Ill LibOl'dll('Ie aos

PROJETO DE' LEI N." 275/75

l)eclara do utilidade pShlica 'a Asso-
ciaç0o PrOSl' . otlloranlentos (10 Bairro Flo-
0011100, coo: sode em Belo Horizunte

A Assem blOia Legislativa do Estado do
Minas GC1'uliS deo'reta

Art. 1.' - Fica declaraiia do utilidade
publIcu( a Associaçujo Pi'ó-Methoran'ientos (10
Hairro Elm lunar, ('0111 sodc cm Belo Hori'zontc

Art. 2/' -- Estui lei entrarS em vigor na
data (Ic sua puhhicaç'So, revogadas as dispo-
siçOes em contrSrio.

Saha dos RouniSes, 15 do outubro do 1975.

Cicero DumoJ(j - Ca rlos Eloy - José
J3012ifcicio FL/ho -- Gyro .11aciel Donainqos
LWUiU ---- Humberto do' Alrneda -- Sebcastjdo

Jnstificc, ('do -- A Associac5o PrO-Metho
l'uunentos (10 Bairro Floramnar 00111 sede em
B elo Ilorizonti' fundada en 06-05-73. JO fez
dois anos dc frutuosa atividade . Merec0 sen
(ICcl,'(rad)( (TC ulitidado publica,

Atoll (IC115 CXigênc jas lCgajs, COm0 SC ill-
no dos (locumentos quo apresentarnos 	 i'pao

obter o roconhocirnento (10 utiliduole pShl ci)

Cicero Dujnorit
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.José Laviola	 Receberarn parecer favorfivel:

REQUEBIMENTO S

N.9 658, do Si'. Deputarlo Fernando Jun -
queira, solicitando seja formulado apelo aos
Enmos. Srs. Governador rio Eslado e Minis-
tro do Trabalho, no sentido de que seja en-
contrada urna fOrmula (I UC solucinne a situa-
do da empresa TOxtil Brasileira S. A. --
TEBRASA, (IC Cataguases, em face do angus-
liosa crise porque passarn os seus empregados,
devido no fechaniento (I l i niencionada em-presa;

fl. 9 659, do Sr. Deputado Fibio Vaseon-rellos, em que solicita seja formulado apclo
'o Exmo Sr. Governtsdoi' (10 Estado, pars
be S. Exa. encamjnlie mensagern 0 Casa,Contendo projeto de lei dispondo sobre o me-

'no de 4% (10 taxi rodoviOria (iflica aDsUfl1C1P10S;

fl.9 660, do Si'. Deputado Sylo Costa, di-
ifldo apelo no sentido de sec cnviada a 
coo Sr. Governados' rio Estado indicarijo'isando a correçso de injustiças no atual re-lime do fUfldiofl0lislfl() POblidodo; 	 rio nosso Es-

n.' 661, (10 Sr. Deputa(lo I)Olton Cana-
em 	 Solic jtand 0 seja a nota ofjcial do MDB,

que analisa 0 pronunciarnento presiden-
de 9 de outuba 	 i-o ti'anscm-ifa nos anais des-cas;

IV 662, do Sr. l)cputado Vicente (ivabi-
em que (tinge spelo ao Exino . Sr.

do CornissOo de Agropecuiria e PolItica
Idural, os Projetos de ResoluçOo n. ts 232, 233,
235 e 236, cut i.inica, e o Requeri-
mento n.° 649;

da Comissao de Economja e 0l)m'aS 1 1u-
Micas, os Hequem-irnentos n.°s 622, 623, 628,
630, 632, 633, 634, 635, 641, 642 e 644;

das ComissOes de Constituicijo e Justiça,
Serviço Pt[iblico e de Finanças e Om'çansento,
O Projeto de Lei n. 248, ein discussSo bnica,
corn voto em separado do Si-. Deputado Luiz
Baccarini, ci o Piojeto rte Lei n. 9 243, tanibérn
sm discussio (mica, ao qual foi apresentado
a seguinte

EMENI)A A0 PBO.JETO DE LEI N.0 243/75

Aerescente-se onde coulter:

"Passa a denomiiiar-se Pcrjto Dat jios-
cOpista 0 Pesquisaclor Datiloscopista do Insli-
tuto de Intentificacao da Secrctaria de Esta-
(to ila Segurança Puiblica

Sala dos ContissOes, 14 de outubro (IC
1975.

Jesus Trin dude

fleccbcu PCc( r pelo a rquivarnen tO

da ComissSo (IC Constituicbo e Justiçs, o
Projeto (IC Lei n. v 83.

PROJETO DR LEI N. 9 276/75

Declara (le utilidade publica a Obra
Social (Ia Paróquia (10 SantuSrio (IC San-
ta Rita, associac5o civil coin sede em
Santa Rita de Caldas

A Assernhléia Legislativa do Estado (IC
Minas Gerais decreta:

Art. 1. Fica declarada (IC utilida(ic
publica ) Obra Social (Ta Paróqua (10 Santu-
rio de Santa Rita, associac5o civil corn SC(1Ccut 	 Rita de Caldas

Art. 2. 	 Esta lei entra cut 	 na Io-
ta (IC SUa publicacSo.

Art. 3. - Revogarn-se as (I isposicoes cm
contrário.

Solo dos Reuniöes, 15 (IC outubro (IC 1975

Neff Jcthur 	 Sérqio Olavo Costa - End-
if o Haddad - Kern ii Kurnaira - Curios Le-
mos - Jodo Navarro	 Jesus Tr[ndade -
Ronaldo Canedo.

Justificacdo	 A Obra Social (to SanIuS-
rio de Santa Rita, coin e foro cm Santa
Rita de Cal(las, tern por finalidade precipua
assistir C art parar Os vcllios scm recUrSos (1C
sua cidade, construindo-thes ampai'o moral,
espiritual e material.

Tanto 0 setor de a(IlisifliStrd(a 	 (I'O couto
setor social da obra funcionain idmiravel-
mente (Ientro de SCUS ohjclivos socaiS. que
elevain coda vez mais Os (Iirigent(s da ohm.
(tue realniente aiiiaiii o próxiino

Neff Jabur

PROJETO DE LEI N: 27775

Concede o I ifulo de Ciddfio 1-Ionor5-
1O (10 ESIOI10 (le Minas Gcrais ao Pci-

gadeiro Teobaldo AntOnio Kopp.

A Asscrnbléia Legislativa ilo j-stado (IC
Minas Gerais (lccreta

Ai-t. 1. Fica conccdido ao Brigadeiro
Teobaldo Antonio Kopp o lituio dc CidadOo
Honoraito (10 ESIO(IO de Minis Gerais

Art. 2.° --- 0 titulo, representada por urn
diploma especialuiente confeccionado'sera
entregue an hornenagcado cut reuni aD especial
do Asseinbléia Legislativa.

Art. 3.' - Esta lei entra em vigor na da-
ta (IC SUO puhlicacao

Sala das RcuniOes, 13 de outubro (IC 1975

José Laviola 	 Cliristovain Chiaradia
Euciides Cintra - Gerardo Renault	 Car-
los Eloy .- Pedro Gustin

.JustificacOo	 0 Brigadeiro Tcobaldo
AntOnio Kopp, hi alguns rn(SeS, vem exer-
ccndo coin o important( , cargo
(Ic diretor-presidente das Tclecomun ica(o(c
(IC Minas Gerais S. A. - TELEMIG.

No exercIcio (IC suas fuiiçoes,
deiro Kopp ficou radicado em Minas GeF1 	 cursos Colégio Militar (10 Rio (IC Jan€j-corn nolOria participac5o C iIifIubnj 	 ' SecundArio. Formaçao de Oficial Avia-
progresso (10 110550 sistenia (IC tele com 	 Forca Aérea Brasileira. Educac5o Fi-
cacoes, nos (iltimos anos. 0 eSlagiri(te 	 da Escola de EducarSo Fisica do Excir-
P(flSUo notoria qUe ii TELEMIG tciij 	 et. 51ca Tctic ai Air Force School -- Orlando
guido é a principal rcsultante do esforç 0 5	 cItO•da - USA. Engenharia de Telecomu-
capacidade e do rledicaç ao (10 B i i ga i FOI ocs do atual Instituto Militar de Enqe-
Kopp, cmprc cinpregados 0pO1tUna 1Tiente 	 - DIE.
sando a grandcza (IC nosso Lstado . o 	 -
indaincnto dos flegocios (IC noSSa prj0 	 Condecoracoes Cruz de AviaçSo - FiIa
conipanliio de tclecomunicaçOes nbo 	 Combatente no guerra . Cruz (IC Avia-
sido possivel scm urn (Iirigente 	 - Fita B - - Palruihamento aereo. Cam-
gadciro Kopp. 	 20ha da Italia. Medalha Santos Dumont (cc-

vafltes servicos prestaclos a FAB) .\IcdaIlri
A cidadania flhifleii .a (I( VC Sec "eserva lh yarechal Hermes da Fonseca (1.0 lugar (10

corn parcirnoflia a hornens (me tim marea ". rso de CornunicaçOes do atual Instituto
Lima prcsença muito significativa em fl	 jjtar do Exército) . Distinguished Flying
melo.	 0 COSO do Brigadeiro Kopp, o 	 da Inglaterra Air Medal - do Força
nascido em Curitiba, Capital (10 Parané, 

al jrea dos Estados Unidos. Medaiha de Ouro
tie nitio dc 1918, esti integrado def initj 	 itOS Dumont (to Governo (IC Minas Gerais
nienle, tambern, nos sentimentos civicos e
capacidade ClflpreendedOr 	 dosOS nnnejro ' 	 TrabalhOs, congressos, seminarros: Go-

miSsaO de i'savegaçao Aerea do Organizaçao
Estas foram as razOcs que me l evaram de AviacSo Civil Montreal -- Canada. Condo-

pleitear que, corno trihuto dc homenag Internadlonals sobre cornunicacOes c auxI-
Coflio l)o de graCdio, a Assemhléia Legi1Jlbs radios no mesma comissOo. 2.0 Congres-
lativa representando o POVO flflnei'o, apro 1 SO Nacional de 1 Icfonia. 3. Congresso Na-
a ciladania honoraria (10 Brigadeiro Kop cional de , Telefon0ia : Sminârio da GTE no
cuos dados curriculares sao os qiie segue 1ta C	 lic 	 \isita 	 Washing-

Forinacfio pi'ofissional: Oficial AviadorFra nca e Estados Unidos. Visit 0 0
do F'AB pcla Escoli ile Aviaçio Militar USITA — Las Vegas -- Unidos. Visi-
Campo dos Afonsos Engenheiro (le TeIe ta a Siemens Italiana - Milao - Italia Vi-
muniCacoes pela entilo Escola Técnica di rias palestras sobre telecornuniearoes i'edj-
i-:xCrcito, hojc Instituto Militar dc Engenhi. zadas no Pais.
1-1:1 - 	 IME.

Dodos (10 carreira militar: declarado
piran Ic a ofirial aviador em (lezembro
1939. Destacolo na Base Aerca de Belém co
partieipacao (iii nussies de patruihamen
airen anLi-suhmarino (1943) . Dcslacado pa
o 1.' Grupo (ICAV iae5o de Coca c manda
no I'anarni, ondc fez curso de preparaçi
pi corn bate (111 unidade de caça . Comb
tente aeroniutico no Itiha, durantc 0 pen
(to de gucrra, exccutando 57 rnissOes aére
(ic conibife, sendo al)atido sobre territó
ininligo, perrnanrnendo coin os "partizan
,tie 0 tCrrinno do gucura . Coinandante
Esquadribo (IC Controle e Marine no Rio
,Tanciro .\Iuno To Institulo Militar de Eng
nharia - FilE. entao Escoa Técnica do Exe
cito, onde se forniou engenheiro de telec'
iriunicaçOes Instrutor (IC Pilolagem e Edt
Cacao Fisica do Escola de AcronOutica di
Afonsos . Ag-nte Diretor do Centro Tecnie
da Aeroniutica -- Vice-Diretor do 1fl
tituto (IC Pesuiss (IC DescnvolvirnefltO
CTA. Piloto do Corrcio Aéreo Nacional.
iegado do Biasil junto ii Organizaçio da Al'
çio Civil Intcriicional. Passou para a
servo no posto (IC ])rigadeiro

Experiênciai fisin:d Area Civil
ft (le Manulen coo ta eirnresa Lóide Ae
Nacional Geirente do Brink's S.A. Trans
te (IC Valores. DirCfor do General TeleP1
ne 0(11 Eletronics (10 Brasl S. A.

. Diretoria) do Cia. Estadul de Tee
nes di (uanahara --- CETEL Diretor sivininistrativo, leenico c Cornercial (Ia nsf
CETEL Assessor Senior no Cia. Telef
Brasiteira - CTII. Presidente (ill
Pres id rite(Ili TEI_EMIG

Governador do Estado, no Seflti(IO de ser con-
cedido aurnento salarial, nos mcsmos niveis
propostos para o funcionalismo, to pessoal
(lOCente, técnico c adinjnistrativo das escolas
(staduais polivalentes de Minas Gerais;

do Sr. Deputado Joibo Navarro, solicitan-
(10 seja Coflstilujda (OnijssSo (IC difldo (iCpu-
tados, scm Onus pus-a a Casa, a fim de assistir
0 instalaçao solene, cm Juiz de Fora, dia 17
de outubro dorrente, da Associac5o dos Mu-
nicipios da Microrregiso (to Vale do Parai-
buna - AMPAR;

do Sr. Deputado Kemil Kurnaira, pedin-
do constituicSo de comissio de cinco deputa-
(105, para representas' a Assernbléia Legislati-
va em Tcófilo Otoni, no prOxirno dia 20, no
simpósjo sobre a construcio cIa Estrada do Boi,
iue contarri coin a presença do Ministro Dir-

CeLl

(to Sr. Deputado Fernando Junqucira, em
que sOlicita seja formulada mocOo de aplau-
SOS 0 Congregacao do Verbo Divino, em Juiz
de Forts, pelts heatificacao dos Padres Arnal-
(to Jansen e José Freitrnetz, e que desta rnoçiio
seja dada CiêflCia ao Exrno. Sr. Ministro (las
RelaçOes Exteriores, solicitando que S. Exa.
transinita a d cisSo its Casa a Sun Santidade
0 Papa Paulo VI.

Pareceres
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PIW.JETO 1)E LET N." 134/75

Declare (IC utilidade publica o Boi
sucesso Football Club, associacSO ClVi
corn SCdC na Cidadc eTc j uiz (IC Fora.

A AssCmbiéia Legislative (10 EstadO di
Mm as Gerais decreta

Art. 1." - Fica deciaraoo ic utilida
puhuica a Bensucesso Football Club, 1lSS0ui
çSo civil COW scde nitCid ade (le Juiz die Furl

Ail. 2.' -- Esla lei eflti'a (,ill vigor
data de sue pubuicaçao

Ad. 3." - - Bevog1ui-Se as (lisp siç0CS e
contraria

	

Sda (,.itsComisseTes, 14 	 0utubr0

1975.

DozluiIIfJos LIII111(I, Presi(idllt(' Nc if JUT
	Relator; Jos flonifdcio li/ho 	 Jose Saflh

DOniin1jo.c Lanna, Presidente; José Boxzi-
fdcio Filluo, Relator; José Santana - Ne/f
Jcxbur.

PROJETO DE LET N. 9 150/75

Autoriza perrnuta de irnovel eTc pro-
priedade (10 Estado, ni Cidade eTc Carve-
lhópolis.

A Assembléia Legislativa do Estado eTc
Mines Gerais decreta:

Art. 1. - Flea o Governo do Estado
autoiizado a permular, corn o Municipio íle
Carvalliopoijs, o jrndvel eTc suit
COnstutuido de into terreno corn area die 2.000
M2, situado S Rue Sentos Dumont, ne Cidade
die Carvel 1idpnl's, havido par doaç5o, confor-
me transcri('S('" flui5 fIr'"itros de Trudveis 11.5

idcfltudadC estudantil, nao poderá sec sllpe
nor aquela anualmCfltC fixada pela Secreti
ri a (t o  Estado (ill Educac5o

Art. 3.' 	 As cartC(raS (1C idCntidaUe
esludantul assegurarao ao pontador, flOS
tel; (10 Estado, Os dirCitoS assegurallos aos
estudantes petit lCglslacao dStIIdl.1l1l c federal

Art. 40' Os (lireloro'S (IC estabeleeimee,
lOS de ensiflo (IUC ateStai'eiTI cOn(Iicao de e.
tudefltCS pare pessoas nao 11Iat1'CUla(laS, P0,
derao ficar impedidos (le exercer cargo pü_
blico estadual no periodo (IC cinco anos
seal plejuizo (las sançdes penals.

Pariigraf o iinico 	 Se o agente for full.
cionallo 'edl)lico estadual, scr-lhe-á tarnh
iii)l eida a pefla (IC (leflliSSUO, na forma dos
EstatutoS dos FUflCiOfluIl'iOS Pt'iblicos (10 Est1.
(10 de Mines Gerais.

Alt. 5. --- As carteiras de idcntil'icacao
dos estUdlanteS do Sisieula Estadual (IC Ensj0
SCI'aO padi'Ofll'/adlS 1)0 1 resolueco do Secre.
tdi'io de Estado da EducaçSo

1." - U Seeretiirio die Estado di Eda.
'ui fixaTe, 1)01. I'esoiuçao, as norluas 

it

observadas pubs CsiabelecimCfltoS C estudan.
Les peril Cxp('(iicil( (las identidadCs estudantis,

§ 2.' -- AtS que SC Cstaheleca a padro.
nizaçiio prevista neste aitigo, as carteiras de
identitieataO scr;I0 dilbitidaS (1C (OflioI'Iflida.

(le (0111 0 1110(1(11) o 1( jotado pol io e'ntidade que
as exped ir.

§ 3. - Enquanto nao for fixada a con-
tribuiçSo pecuniania prevista no paragrafi
11111(i) do a-t. 2. , (lesla lei, a enlidude (IUC CX-

pedir it carleira (IC identificacc o nSo poderi
dOI)I'IIF ililporLincia superior 

,-to
 cobrada

ria UltillIlI ('XpCdicaO

Art. 6." 	 Esta lei Cli lia em vigor na da-
ta (IC Suit

Art. 7." --- Bevogaln-se as (lispOsicoeS err,
contranso

Sale (illS Coinissdcs, 15 dc oitubro d
1975.

Liii: Baccari Ui, Presidente e Relator.
.105' II011ói'lO, Dom!n[jOs La-nildi

Autoriza o Potter Executivo a lazI r
reverter ao patrifliolo (Ia Prefeitura den 
JoaIrna irnOvel iJ.aVi(l0 pelo Estado CIII

doacSo.

A Assembléia LCgislativa do Estado (IC

Minas Gerais decreta:

Art. 1. 0 - Fica o Poder Executiva auto-
rizado a fazer reverter ao patriinôriio do Muni-
cipio de Joairna irndvel recebido CIII doaç5o da
Pcefeiiura Municipal C olijeto da Lei n.' 332, (ic
22 de agos[o de 1964, registrado no Cartôrio
de Paz C Registro Civil daquCla cidadc C CO-

marca (IC JC0uitinhonha, no Livro de Notas
n.' 44, loihas 3 c verso a 4 C verso

§ 1.9 0 iIIIOVCl a quo' Sc CCICI'C 0 art'-
go é situado na zona urban, (Ia CidadC dc
Joalma, na confluSncia das Rue'; Osvai to
Cruz c Rui Barhosa. C tern it II'Ca de 1 .000
In2.

§ 2.' - A reversio autorizada IOVC-SC ao
flao-cU1IIpI'iInClltO. polo Estado. des I'inalid a-
des (1-1 (toe çao, eonstantes dl clausule CX-

pFCSSII.

Art. 2. 0 	() ii)JOVCT o1i,jlo (l1 V('YCI'Sfl(

dCstina-se S consl'Ut'SO ( Los anexos do hos-
pital local, peb 	 nlnuicipalidildC

Art. 3." 	 Esa ici Cutlet em vigor na
data de sua publicacao.

Art. 4'o - Revogeln-Se as disposiçoc
em contrariO.

Sala des Corniss6s, 15 du oulubro ilc
1975.

Luiz Baccarini, Presidente; I)ominOos
Llinna, Relator; Jose Honório

PROJETO DR LEI N. 0 106/75

Dispöe sobre a idenifieac5o dos es-
tuclantes do Sisterna Educacional de En-
sino e (Ia outras providêneias.

A AssenihiSia Legislative do Estad
Mines Gerais deerela:

Art. 1." -- As carteiras eTc identuficacao
dos estudantes do Sistema Estadual (IC Ensi-
no senSo Cmltj(las, iinualmente, pela direçao
do estabelecirnento em qllC to aluno estivci
matriculado ou pelo 6rg5o on entidade estu-
dantil, regulaculente eonsttiCO 3 a qUe o
no estivCr vmculado.

Art. 2.' -- A renda pnOvCniente do CullS-
SaO (las carteuras eTc jtentifocaçao estudantil
serS. dustinada a cobiir 0 SCU cuslo, C 0 Sal-
do que se epurar sera apliCado CIII boisas de
estudo para alunos carentes e nil rnanutencao
(103 órglios 01.1 entidades que as emitirem.

Parágrafo delco - A eoutrlbUlt'SO pe-
Cllfliaria (10 educando para a c'xpediçao CII

8.223 e 8224, follies 113, Livro 3-K, (10 Car-
tOlio (Ic Jiegistio de Imóveis da Comarca dc
Machado.

Au-t. 2.' --- 0 irnovel dc propniedade da
Frefeitura de Cervalhópolis, objeto (la permu-
ta, conslitui-se (Ic 111)1 terreno, situadlo S Rue
7 (Id Seteunbro, coin (IC 2.000 i11 2 , havi-
(10 por coulipra C venda, confoime trenscri-
çiio no Registro tIc Imóveis n.' 14.766, follies
34, Livro 3-P, do Cartório eTc Registro eTC
linoveis eTa Colliarca eTc 'Machado, euja per-
mute foi eutonizada pCla Lei Municipal n.'
251, (IC 24 (IC setelllbro (IC 1973.

Art. 3." - 0 iindvel a que se refere ()
arilgo anterior, apOs a pCllflUta autorizade
nesta lei, (lestinar-se-a a construçao (be UlIl
pldOIiO Clii quo funeionara urna cscola estadual

Art. 4." -- Esta lei contra Clii vigor not
(lola (IC SUIt pubLcaçao -

Art. 5." ---- Revogarn-se as dusposicoes CIII
contnaniO

Sale des ColnissOes, 15 Se outubro de
1975.

Lw: Jloccuntc, Presidente ; Jose flori(5-
i'óitO, IIel0iiOi 	 1)oniingos Lanna

1R0JETO 1)E LET N. 0 153/75

Declare (IC utilidade publica o Clube
des Mi/CS Nossa SCnhora Aparecida, coin
SedC na Cidede de GovCrnedor 'Valedares.

A Assiunbibia Legisletiva (to Estado eTc
Minas Gerais iCcrCte

Art. 1." --- FiCI) (ieClaredo (IC utilidade
piublica o Clube (Ills Macs Nossa Senliora Ape-
cecid a, coin SCO C na Cidade (1C (lovernedor
\'aladares -

Art. 2." --- Fda lei entre em vigor na
(lotte (Id' sue pubb cacao -

Art. 30 	 Revogenu-se as disposuçoes
CIII cO1btrario

Sale (las CoilliSsoCS, 14 de outubro (IC
1975.

Doiningos Lninu, Presidente ; Nc/f Jabui,
Relator; .José BonifOcio Fililo - José Santana.

PROJETO DE LET N." 155/75

Declara de utilidade pdhuica o i3angu
Atlbtico Clube. corn sede na Cidade de
OliVelia

A Asseunbiéia Legislative (10 Estado (IC
i II es Gerais ldcreta

Art. 1. - Fica deelarado die utilidede
pUbuiCe o Bangu AtlStico Cluhe, coin
0:1 C i dade de Oliveira.

153

PROJETO DE LET N.9 135/75

Declare de utilidade pdblica a TCII-
da Espiiita do Cniador Rosa e Ciavo, corn
SCdC na Cidade (le Juiz de Fora.

A AssemblSia Legislative do Estado de
Mules Gerais decreta:

Art. 1. 	 Fica (leclalada (Ic Utilide(IC
uhilcol a Tenda Espirita do Criador Rosap

e CraVO, associaç5o civil coin 	 na Cidade
de Juiz eTc Fora.

Art. 2. - Fda lei Cfltl'Ol cill v i gor na
data (to sue puhlicaçSo.

Art. d. _- Hevogaln-se as disposiçoes CIII
contra r jo

Sale des ComissOes, 14 (IC outubro (Ic
1975.

Doniiiitjos La-aria, PrCsidcnte; José Boni-
fdclo 1"iliio, Relato r; Jos é Seen/anti - Ne/f
Jab ur.

PROJETO DE LET N." 136/75

Deelara (IC utilidade publuca a Asso-
ciaçiio dos Aposentados e Pensionistas
(las AutaiqUlaS (10 Brasil --- Sec5o de .Juiz
die Fora, corn seth' na Cidade de Juiz de
Fora.

A Asseusblbie Legislative (10 Estado (IC
Mines Gcras (lecreta:

Ant. 1." - Flea (1Cciu1Iuida (IC utilidade
pdhiica a Associaçlio dos Aporentados e Pen-
sionisias des Auiarquias do Brasil Seç5o
dc ,Juiz de Fore, cool sede na Cidade de Juiz
de Fora.

Art. 2." - Esta lid ('fltla ('III vigor fla
data de sue publ ieaçao

Art. 3,0 - Revogaln-sC as disposiçoes ('III
contnbrio.

Sole das Cornissbes, 14 de outubro de
1975.

Receberarn pai'ecCr dc redacao final

PHOJETO DE LET N.0 71/75
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Art. 2.° -- Esta lei entra em vigor na
data de sun puhlicacao.

Art. 30 -- Bevogam-se as (lispoSicuUs CIII

contrdrio

Sala(las Coin i ssOes. 14 dc outubro
1975.

Donilngos Laiwa, Pi'esidenle; Neif la/nv'.
Relator; José Bonifdcio I/i/ho --José San-
1(111(1.

PHOJETO 1)E LET N/ 1G575

Autoriza o Poder Executivo a revel-
ter no patrirnonio (to Municipio (IC Sño
Francisco, in(vel recehido em (loaça(

A Assenibléia Legislativa to Estado de
Minas Gerais decreta

Art. 1.' -- I'i('i 0 P0(1(0' Exedutivo auLo-
rizado a reverter ao patrimonio (ID Muiiicipin
de Silo Francisco o tote de tei'i't'flO ui'hno.
corn area de 443.52 in 2 . siIUa(lO Li Avenida
Pi'esidente Juscelino, iniovel transcrll(( fl(i
Begistro de linóveis daqucla comai'Ca sob a
nilmci'o 17.872, ils us. 1 (10 Livi'o n. 3v,
recebido pelO Estado ciii (IOnçiO

Art. 2.' - A i'eversiio aUti'i2a(la 110 ai'I
1.' prende-se no Ii au-cunipi'iifli'fltO, p0!' porte
(10 Executive, ilas finalidades (li doacol)

Art. 3.' 	 - Esta lei cnti'a eni Vigor no
data de sua puhlicaçao

Art. 4.' - 	 Ilevogani-se as (i1spns1coc cal
contrario

Sal.i dos Caiiuissöes, 14 (Ic outulii'o (l(
1975.

DOininLIOS Lamm, Presilenle ; Jose Bo-
nif acio I/i/ho, Relator; José Santana - - ,\e ii
Jabur.

PH( ).JET() 1)E l.Ei N. 168 75

l)eclara ( le utilidade puhtici a Gi n '-
rinD Esportc Cluhe, coal -0c, ii 0 Cal a Ic
de S5o ('oncalo do lIjo .-\hoixo

Assenihléia Legisiativa do hsta(lo de
Minas Gerais (hereto:

Art. I . --- Fi(a ( leclarado lie utilidade
publica o OPerilrio Lsi(o1't(' Cluhe. coni sede
no Cidade de Sao (1onçalo (10 Rio A1)nXO

Art. 2/' - Est a lei entra cal vigor ii a
data de sun l)uhl icaçio

Art. 3/' - Fh'vogam-se as disposiçñes en!
contrario.

Sala das Coiuissöes. 14 de outubia ill
1975.

Dorninqos L(uinU, Presidente; Jose Boo i-
fijeio I/i/ho, Relator; José San/aim -- Neif
Jabur.

PR().JET() 1)E LET N. 7 198/75

Dcclai'a de titilidade publica
pilal JOiIO i-leni'iquc. ('OITi sede no
de (ofl(('iça() (Ins AlOOOs

A Asseinhicia Lcgislat iva do Esta(lo
Minas Gerais dcereta:

Art. 1 .' --- Fico (leclaradO 1k Utilidad
public a o Hospital Joao Heni'ique, coin se
no Ci( inc de Concciç3o (las AIOgOUS.

Art. 2. 	 Esta hi entia cill viol.
a [a (Ii' Still 	 UhIiCOçao

- \I 1. 3. 	 -- 11vogi1n-7Ae as (I lSp0Siç3S
contranio

Solo ( l i s ConiissOes, 14 (Ic outubro d
1975.

Doiniiigos Lanjia, l-rcsidene; Nef Jabur,
'Relator; José Bonifdeio I/i/ho -- José Santana.

PH().JETO t)E LEI N.' 203/75

i)cclaro de ulit atade publica 0 Con.
setlio Particular da Sociedade de SAO
Viecnte de Paulo, coin sede no Cidade
(Ic \'espasiano

A Assembicia LCL.4iS latiVa do Estado de
\linas Gerais (iedi'etl(

Art. 1.' --- Fica deciarado de utilidade
public.i o Conselho Particular do Sociedade
I ' Sao idciil I' (IC Paulo, coin se de no Cidade
(IC \espasiano.

Art. 2/ - Esta hi cnti'a ciii vigor na data
(II' 500 publicaçao

Art. 3.' -- 1-tevogam-se as disposicOes em
can ti'oI'iO.

Solo dos Coinissiles, 14 de outubro de
1973.

i)ainintjo.s J.aitiia, lL'&'sidcii te ; José Boni'
f(ldiO li/ha, Relator; .Jo.s ( San/aim -- Neil

PIE),IE't'() 1)E LEI N:' 205/75

i)cclam'a (IC nlilidnle pihtica a Bands
i'ilarcial do Calégia CoroeSo de Jesus, do
Cidade (IC \arginha

A Assemlibléia JtiisId jv:i (ii) EStIIdO de
\1 inas Gerais ileci'cto

Art. I.- Fico (ICcIOI'ad:( (Ic utilidade
ptlhhd( a honda i\iarciat do CotéL.!io Coracao
(IC Jesus. (III Cidadl' (Ic Vai'ginlia

Art. 2;' - - Esta ] ci entra em vigor fl

data (Ic sua puhlicacao
Art. 3." - --- flevoaiiisc as (li5p((Sic5 C

contm'ario.

Solo dos Ciniissöes, 14 de autuhro di
1975,

Domiiigos Lonna, Pres idente; José BO,fl'.

/'deio I/i/ho. llelotoi' José San/aria -
JIll)i!!'

pflOJETO 1)E LET N. 211/75

Declara de utilidade pdbliea a Asso-
ciacão Escoteira Aymoré, corn sede no
Cida(tC de .Juiz de Fora.

A Assernbléia Legislativa do Estado dc
minas Gerais decneta:

&rt. 1/ - Fica declarada (Ic utilidade
'blica a Associaç3o Escoteira Aynioré, corn
ede na Cidade de Juiz tie Fora.

Art. 2/ - Esta lei entra em vigor na
data de sua publicacSo.

Art: 3/ - Hevogarn-se as disposicöes em

Sala das CornissSes, 14 de outuhro de
1975

rniflgos Lanuia, Presidcnte; José Ban-
fdcio Filho, Relator; José San/aria - Neil
labor.

PROJETO DE LET N.' 213/75

Deciara (IC utilidade pdbtica a Asso-
ciacbo Recreativa Minos Brasil, corn sedc
em Bela Horizonte.

A Assernbléia Legislaliva (Ia Estado (IC
Minas Gerais decreta:

Art. 1 .1 - Fica declarada (IC utilidade
püblica a Associaçiio Recreativa Minas Brasil,
corn sede em Belo Horizonte.

Art. 2. - Esta lei cntna em vigor no
data de sua publicaç3o.

Art. 3,9 	 Revogam-sc as disposiçoes em
contrário.

Sala das CornissOes. 15 (Ic outubro (L
1975.

Lai: Buccarixii, Presidente; José IlonOria,
Relator; Dorningos Lanna,

Oradores

0 BNH E A C0HREAO MONETARTA

o SR. DEPUTADO GENESIO BERNAR-
DINO - Sr. Presidente, Srs. 1)eputados, a
Politica de preços, na atual estrutui-a compe-
titiva de mercados, tern sua base, nos paIses
ibdesenvo1vidos, assentada sobre o valor dod iar. E como a exptos/io dernográfica, prin-

ripalmenle na America Latina, aumnenta a (Ic-
'flanda dos hens de pnimeira necessidade, a
oeda dominante, que aqui penetra sob aOrifla de (mprCstjiiios e investinicntos para

propiclar a ofenla correspondente (IC hens e
'Vos, cada --cz se tomb mais Car:(
Urn dos aspectas CflI quc ('sSC processoereaI Za é a ('onstl'uc'io (IC hobitacOes p0-

dasarcs que fliW S() se i'efei'e OIl otendiniento
neCessi5 s('IliI)i'(' ('I'('Se('flteS, ('01110

menlo (los iflda1'i:(s 	 In ('aflsli'lIriO( ('iVil

Poe força dos circunstâncias, e dada a
subrnissão interna dos teóricos (IC admninis-
tração enipresarial e sisterna (IC mercado aos
esquernas tie competiç5o, investimento e dis-
tribuic5o do renda, (Inc irnportarnos CoIllo
modelos vitoriosos na rnetrdpole do dólar, a
adoção (IC tais esquernas e inodelos vem acorn-
panhada lie Wfl instrumento lie dOfl trapeso a
desvalorizocao (10 cl'uzeiro, a qual hoje é alva
de todas as qucixas, rcclamaçOcs e protestos
(10 P05, 0 brasilci'o , Referimo-nos LI corre(-3o
inonet3ria, con(Iiçao obrigatói'ia exigida pelo
Banco Interarncnicono de 1)escnvoivimento nos
emprestimnos e financiamentos destinados a
construç3o (IC hobitaçöcs populares e ii me-
Ihonia dos servicos urbanos na Aniérica La-
tina.

Introduzida no Pals, cm 1964, corno for-
ma lie cornbate a inflacijo -- rio realidade,
coma comitrapeso oo prejuizo quc a inflac3o
causava A dlasse empresai'ial e bancdria --
a correcão inonetária se estendcu a viii'ios
modalidades dc negócios, abi'angendo nn'ilti-
pbs setores (Ia vida nacional, entre os quais
o complexo fom'niado pelo sistema de poupan-
ça e enipi-estinio dim'etaniente hgo(lo no do
hahitaç5o popular, ati'nves do Banco Nacional
(IC Hahitacão, cuja fonte principal de recui'-
SOS C o Fundo dc Garantia Poe Tempo lie
Serviço.

Ora, este fund() C de propriedade (ll(S
classes trabalhodoi'as, nos quais tern sun on-
gem, c portonta rcpresdnta uflia jioi'cela, poi'
cero considerilvel, do poupnnça (la IllOiOriO
(las camodas octlpacionais (In Noçiio A mo-
virnentaç5o dos rccum'sos assimn obtidos, pelo
BNH, scm ddvida visava a atender a necessi-
dade Ic halii[açao (las camadas trabalhadoras,
estabelecendo-se paro isso o limnite m 	 máxio
(hi trCs salarios minimos. Essas eamadas m'e-
presentam, nesse limitc, 86% dos assalai'iados
hrasibci'as, ilias :1 I'Ctili(ibde se coneretizou dc
forma (lesaponlIolora: em 1972, os financia-
mentos realizodos dentro (laqueles limites
atingirarn apenas 26% (10 total (IC fivancia-
mentos efetuados.

Nessas condiçOes, vem'ifica-se Ijor fates e
ndrneros dos próprios organismos federais quc
o sistcma pOupancO-crnprestirno-hal)ltacao Si,
acha profundainente desviodo (IC seus objeti-
vos om'iginais. Verdade C que 0 problema d!(
moradia convei'teu-se em ti'agCdia, coino tudo
que, sendo por cam'3ter e funciio de naturezo
pLiblida, Sc transfomnio ciii mnCtodo de especuba-
cao (le intcrinediai'ios insaciaveis, que nnais
agravomn 0 prohicmo (Ic reparticao nacionni
(Ia renda por mu imperativo necessilrio (It'
SUb interrnediaçSo especulativa.

Acontec c quc, mnais recenteunente, coma
(lii natleio a impi'ensa, e nos comunicarn nos-
SOS com'retigionários aflitos e, 3s vezes, ate
descsperaclos, a situaçiio atingiu urn limite
insuportávcl lie deteniornciio, pois a corm'eç3o
rnonetilria atcancou urn percentual tao dc-
vado, que provocou uun enorme aumento dos
precos dos irnóveis, corno nunca antes se
venificara: esse aumento foi agora de 37.5%
no prcstacao mensal dos mutuários.

Esse aurnento C umn sinal incontestável e
incliscutivel, uma prova cabal do absoluto
fracassa a quc foi arrastado o prograrna de
ac'bo do BNH, que, a coda dia que passa.
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mals restringe Os SCUS negocios (' caipreendi-
flientos renttiveis que näo se referern clireta-
mente as classes traballiadoras, bern como
desvia cis seus cinpréstimos para propiciar
fliora has as camadas mais hem reinuncradas,
em cletrunento das classes menos favorecidas.
par as qunis se tornou iinprevisIvel o futuro
pi'OXLfliO on rciiioto dc estabihizaeao do mr
e cia familia

E que atngem niveis de cxtoIsiio Os pre-
ços dos irnóveis, 1) valor dos aluguéis, it

 monetária c toclos Os instrunientos anã-
logos do pretenso combatc a inflaçao.

Uni exrmplo : quern fez urn eiipicstinio d
US 192.000,00, para compictar o pagamdnto
dc nreço dc urn in'dvel adquirido pelo siste-
ma do BN}1 - e nao ha outro pam cste fin]

- pagava rnensalincntc a ijrestacao dc Cr
2.200,00 e passou it 	 CrS 3.100.00.

A continuar 0 pro eSSo, dentro d e mutt o
pouco tempo o adquircnte dcssc imovcl vai
set- forcado a vcnde-lo por falta dc condicocs
paca pagar niensal e regularmcnte as anaor-
tizaçocs, CaSo per iancgain fla(ludlc perceil-
tual os indices imechiatos (IC corieçao moric-
taria, clue seiflJ)ie apanhani (IC snrpresa Os
adcjuirentes dos irnóveis

\Eesrno cunsidi rando o auniento (ho sa-
lrio mininio, it veiclacle ê que, aincla clue
SUIJa o valor nominal, baixa sempre o salario
real, apesar dc ine lidas conio it cIa pcio
Governo Federal. proihindo it apliciitao dos
flOVOS indices (IC salario iiiinin]c ciii setores
diversos clas atividades econOnuCas e juii -
clicas do po\o . '.\a rcalidade, it oncla dc
aumdnto nos precos dos imóveis foi posterior
aquela ineclida apud11tcmentc I ao salutar.

Por outro lado, cleve-se consicicmiu uue
existcin classes, analogarnente assalariadas,
COIflO a dos funionarios piihicos, uue sao
forcaclas it it se 111 quc as suns
rernuneragöcs tenham sicio antes aurnentadas
corresponcicntenicntc, porque n5o as atingcni
Os aunientos (10 salibrio nijni 110

Ora, se, ate pmova cut 	 it
 do Governo, quanclo libcrou osalugueiii

- urn dos aspectos do problcrna dc momaclia
Ja mencionacbo C clue é objeto cia niajor SO-
fisticacibo dlas autoridacles e clas classes pro-
pmietárias -- era forcar a aquisicibo da casa
prOpria, cvicicnlemente csta filosofia cstib so-
frendo ulna séria clistorçiio, porque us prova-
veis e ncessitados pretenclentes (ic moraclias
nhbo as pocicrhlo manter on tome-las dc sua
propricdadc per muito tempo, jhb que a cor-
rcchbo monetaria vai deteriorar tocla a sun
renda salarial.

Como ciiz 0 provei'bio. alcgria (be pobre
é dc pouca durarhio. Em vez dc assegurar
possibilidades aos mais pobres. o que se ins-
titucionalizou foi a adoachio dos incdievais
privilégios dc proprieclacle fiducihbria, cm quc
as financeiras nao mais Se satisfazern fleni
mesmo corn a garanhia cia hipoteca, pois (joe-
rim é meter o própmio imóvel em Sen flOTflC
ate o final do pagamento.

Ent face dc tudo isso, desse angustiante
pmobicrna cjuc atinge a quasc totaliclacle dos
larcs nits cainadas mais pohres cia populaçhbo
lirasilcira, é necesshlrio e urgente que as au-

tOi'idad(s rcsponsaveis pelos sistemas d 	 -
do BNIi rcfomnulcin toda a estrutura do
cado (be inoradias, cUJa bcndência, unive°rs
mcii Ic reconhccida, é a (10 crescen Ic agrav
mente (10 probleina, corn it eventual Vellcia dc bocbos aquJcs que adquimimarn 0I0r
pribprici polo sisteina (to IINH.

Exaiiiinando o cxpcdiente a (JOe cada
tcndcnte dc fiiaflcialUefltO é obJrq.a(l0
jeitar-se. hb qUc se ye 0 aianzcl (Ia chain
POU	 ] !Panç'a iii (Iii mais se ml velam em Sun ocr
nato reza : urn esquerna cheio dc eXige0j
inteiraniente (Icsahidas, nurn pals clue aifl.t'conserva -- pon ilustmachbo (lidiibticii flas
colas e ]nannais, salvo seja ---- o instjtut0 ei
do hem dc fainilia, c, ainda Dials. a cláusl,
(10 (iepositu lCV1 0 pala (amactd lizam a poll.
panca.

Dc iiii ponto dc vista critico, bead0 j
amarga ircuaia, alguém jâ clisse one não exist0
i casa lJrd)pmia : o ciuc existc é a Casa transi
bonn. E aincla assirn o imóvcl Se transforrna
nuni elelante branco, deUd 0 adcmuircnte lOfi
senias (bifiduldades (id 1)055(1' adiante, quafl0
se sente jinpossihilitacio de conservil-lo corn0
resi dénc ha pmópria Sc n5io pocle pagar, s
11(0 pcole vender. 0 d9ie ele faz ii abandlonl0
(01011 ha 11111 flullidrO infinito dc exeniplos
as vezes corn prejuizos. cOlTio no caso do
Ba!rrc) (las Naçhles Unicias, corn espoliacio
acrescida dc execuçhio judicial, para garani
0 meginlc dc propriedacic fidueihlnia

Neste regime die incerteza, eviclenternen.
Ic mm ha nenhurna possihilidacle die conse.
iuir-se coneretamente, na vida quoticliana, sr
gumnnca c (lcsdnvolvililento, Pd)jS (1 incbivjiju
pn( eujo bein-estar silo omganizacbas as ins.
tituicoes e elahoradas as leis, nhbo clisphbe de
instrunientos legais aclequidos ijama fugir is
cOflscdllidn(iaS (la correçao monctamia que in
tegma 0 (1UadI'o (Ia pout lea CeOnÔiflie( instau.
rada cci 1964.  11asicamente faltain-Ihc us or-
cessaiaoS recumsos financeimos pama cumprir
cOfli 1(5 extomsivos aumentos flienSais dc amer
tizacibo; juniclicarnente, faltarn-lhc us cmitérios
institucionais oponiveis an sistenia implan-
tado em 1904.

Desintcgraclo cIa commente do bem-estar
(to COn sumo das (I cinais categorias tmabalhm'
dot-as, o aclquirenlc de inciraclia ye que sua
vicla se bomna Tun gmandc vazio, one sua pelS'
pectiva é minirnizacla, clue as classes menos
favomecidas se paupemiZalfl cacla vez mais; OS
ric'os se tomnani cacla vez mais micos, os pobres
cada vcz iiiais pobrcs, 1 OS (IUC cstao na ml-
sénia silo ammastados para a cmiminalidade e
a prostituic iio. pam as ativiclades ilegltllllas
como a j nvashio dc terrenos alhcios C agli'
meraciio nas favelas. corticos c outmos modOl
de pmomiscuidacle.

Nessa vida suhurnana, incligna dc quelS
dO a forca ito trahalbo para a prosperId2
colctiva, cual 0 futuro quc se meserva as
milias cujos lames foram dcstmuidos pela 1

sensibilidla(l c do sistema erigido em divindadt
infalivel?

Esses labs significam urn arnplo regifl
dc ociosiciadc clue afeta e comrói Os hens (
mo imoveis desahitadlos nue sofreni eOflt11
(ieprediacocs) e valores (como capitaiS aCU1

laclos (tue sofrem continuas desvalorlZac°
fl((s organS finance inns nacionais, dcfltro

do dc hahitaçhbes: BNII, caixas cconO-
enipmc sas que JOgani corn cadennetas

l i1 Cii panca , todos des abamrotados dc recur-
he de fuuldlos corno o FGTS. o pis, o PASEP

troS que, embora inspirados na realida-
°aciOfl' camregam ainda cut bojo a

ie °tacibo conjuntumal paternalista e foram,
sSO mesmo, desviados iiana fins anomalos,

io cspirito (id lucro cmpresanial e ii
'SaO (10 capital estmangeiro, to invés dc

progmafllados como sistema de socia-
erC ãO pl'ogmcssiva deg T upos de peSsccs, eon-lan

prmne s e ilclla impljcito fla sUa instituejona-
;dade

Coni efeito, se assim fosse, tais fundos
riaifl entmegues it eooperativas,

coln 5cvcni eontnole e estirnulo (Statal, pama
e contra elas, nib pi'evateccsse a pressibo
s ' cmP 	 uire55 Clue,ue, nos esqucmnas dc

mnercado, exenccm urn papel de succao (las
oupancas coletivas. P ara sustentacibo (Ic pri-
iiédiOS dc uma mninoria participante cbs ca-
midaS supenioi'es (Ia sociedade hnasileira

Scm clOvicla, hO nina fase (la histOnii ilas
nstituic65 cionoinicas em (fOe 0 ]i1Ci0 é
lenlento fu n d ament al pu'a cstiniular a pro-
tutiv j dba dbc , a teenologia c o planejamento
\las isso acontecla no teflipo cut a varihl-
et dominumite nhbo era a exploshlo clernogra-

flea, acomljaflhiolil (be astrononuico ciesc' linen-
(las necessidades coletivas C did) COnSUInd(

Ii bens primibnios e inclustnializaclos . lioje,
realidadic social iii possul outnas (time ]sees

cuja definiçiio exige 0 enlprego dc coordena-
has mais coinpiexis. irredUtivd'iS 0 sirnplic i-
lade conservadcna unidimensional do luiro

Sc o regime dc donncgao inonetibria teiii
algo a i-er corn segurança e clesenvolvimenlo,
i quc a ccononiia nionetOria constitui pneocu-
pação pmioritOria dos govemnantes - Mas, - se
a correchlo monebOria neal-i-eta pi-oblemas an-
oiáveis c fneia o progmessivo escsuema dc
neihon (lfstnibiuiçao (Ia riqleza, entuci os go-
vernantes, pal-a serem cIignos (10 povc, deveni
a1i-la.

No memento, ha razhlcs de orcleni superior
para que 0 POVO reivindlidlue a ahObi(ao di
conreçibo monetOm'ia. A situaçibo dos lanes se
torna insupontavel, coin a alta do custo da
inoradia. Se a cstabilidade familiar nhlo cons-
titui razhbo dc orcbern superior, 0 nile a cons-
tltuirá?

- Diz 0 manual do nosso partido, clatolo
de tunho dc 1974, na pagina 65: "Trata-se red-
ente dc encani j nhai' 0 IINH a 	 usc 	 (ICstiflo

liiSIitucionaI F fazcr justica. Se seus iecumsosiO fflfldanaeiitdminente provenicnbes (las classes
bres - o Fun (10 (be Cam antia por Tenipo (IC

c as cademnetas (IC poupanca - - é jtislo
hue Silas aphid-acibes se (bestinem a atendé-bas. ()
4ajB sugere nara financial- outros ti pos deOOstr1Jcocs Para classes medlla 5 C abasta las.
cnlacao dc entidade especializada, atimen-

por recul-sos hibsicos proporcionados pelas
aSlIflffi01. - Assim, ter--se-ibo duas ins-

tillcoes distintas, scm a distomciio lie trans-
1erencla lie nendas dc urna nara outras Cli-
egoria5 da populacibo. Pam o MDB, a habi-
Van Popular C meta social e n,-to ncg0cio" -

A Verdade C (rue Dent lfleslflO as ender-
de poupanea clas finance j i-is merecem

lanca - Iflsilmdrdo( silo Os dOISOS did falCncia

e corrupção de financeiras que as explorarn
c cujos diirebones, lamentavelmnente, nhbo apa-
mccclii em galemias dc retnatos dias mais con-
ceituacias publicaçhbes da imprensa bmasiicira,
nern mis pai- cdcs das delegaeias dc p011cm,
a fLu dc conclamar o povo contra Os que lhcs
armancam suas parcas economias e flies rou-
ham it (be teremn casas de moradlia
quo abrigucin as famIlias e estabilizein a vida
dos lames em nossa POtria.

Enquanto nab liouver urna soluhio mais
eficaz, quc o Govcnno Federal libere dos novos
indices de eomreçhio mnonethlnia Os adlquirentes
ic nioraclia pelo sistema (to 13NH, ate

aulnentadlos os seus vencinicntos c salOmios -
A situaçhbo C dc emergCncia, pama que 0

povo nao seja ainda mais sacmiiieacto -

O SR. DEPUTADO SYLO COSTA - (Pro-
feme discurso, quc, por nibo ter sido (levolvoto
pebo orubor, serio publicadbo cia eclicibo futuia) -

() GOYEIIN() FEDERAL E OS CONTRATOS DE
RISCO

0 SR. DEPUTAI)O JESUS TRIY1)A])E - -
Sr. Presid elite, Sns. l)eputados, nuando urn
homnem puhlicd(, Voltadlo pam OS altos icatcics-
SCS (Ia causa nibhtica, venifica ten estado numa
posiçhio ecjuivoca. oue cbeve sen iefonmnulada,
C tomna dSta atitucle, dc se engranclece e se
igiganta penan he a opiniOo dos seus concicla-
(laos - Esta at irnia('io C do ma jor cstadista
(leste seculo, o 1. ,)-Ministi-o inglCs, Sir Winston
Churchill.

Lembi-anios esse pensamncnto, pana dizen
quc é assini diuc vcrnos, hojc, a figuna do Pi-e-
siclente Ernt sto (eisel: crescida, agigantadla
perantc- OS olhos (to Brasil. S. Exa., quc fob,
inclusive, Presidenbe da PETROBRAS, era
contrOmio no chamacto eontrato de risco. Mas,
vcnificando hoje o superior interesse (Ia causa
puhhca, numa atitucic conajosa, volta atrhbs
d' lança-se act video, pci-ante a Nacibo, face
it face corn 100 inilhOes dc scus presiclidos,
pal-a afirmar quc C prceiso conceder o dna-
inado conti-ato dc nisco.

Ms nos lernbmamnos do major estadista
dlO sCcuto, Sir Winston Churchill, pana ilus-
tram esta intnodueão e pana, a Seguir, dizen
(IUC os hrasileinos eselarecidos, scm distineibo
did co y ijartidOnia, tocbos nOs, estarnos unicbos
e coesos em torno do insigne Pmesicbentc dla
Republica. Tenho lido, inclusive, declaraçoes
(he dcputacbos dlii bancacla da oposicibo, no
Congnesso Nacional, como o Deputado Me-
neses Dias, die Shbo Paulo. 0 cmue nos ciucre-
nibs, Sr. Presidente, rapicbarnentc, ponque tc-
lObs cornpnomissos flaS comnissoes, e dblzdl' (Ji1C
cbnsidtemaIndis lamcntibvdl e infcliz a nota (10
\IDB, no Ornbito nacionat, nuancbo mnsintia,
(oInetcndo SemI) (bUVida uma inclelicacbcza, quc
intendsscs escusos teriam inspiradbo a clecishbo
prdsidbcncial - Naturalniente isso n5to oeorne,
e o lIder do Govemno, o nobre Deoutaclo .JosC
Boniflcio, coin o seu brilho e combativiciacle
earactei-isticos. ja (bdU resposta it album a nota
(10 i\IDB na Camara Federal. NOs tmazemos
acui. coin os aplausos (Ta ARENA em Minis
Gcmais, a nossa soliclaniedade integral no nobre
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Deputado José Bonifácio e no Sr. Presidente
da Repñblica, General Geisel. Solidariedade
integral, porque sabernos uue é também dos
inineiros e do próprio Governador Aureliano
Chaves, clue já den urna nota a respeito e
COflVOCOU 0 seU secretariado par nina reunitlo
amanhã, quando o assunto estará em foco.

Dada a cxigbidade de tempo, face aos
nossos jt mencionados coinprOmiSSoS, Sr.
Presidente, pedinios (rue 0 pronunciamento do
lider Bonifácio Andrada seja considerado co-
lao lido, par fazer pane inlegrante dos anais
It It Casa, a urn de documentar, para mernória
dos mineiros, essa atitude, clue e a posicão
(IC Minas. A nossa solidariedade não é ape-
nas cm carâter politico-partidánio, ma, aei-
ma de tudo, civico, porque o Sr. Presidente
da Repãblica, tomando esa medida, o fez
tendo cm vista OS interesses suneriores da
Nação . Assirn, passarnos it Tanuigrafia estc
pronunciarnento, que consta do Es/ado de
São Pualo de ontern, para clue scja transcrilo
como parte deste nosso discurso, uue fazeinos
nito so em nosso nome, mas no da propria
Iiderança da ARENA e ito Governo nesta
Asscrnbléia:

"LIder do Governo Refula AcusaçOes do MDB
(Da sucursal de Brasilia)

Responilendo ontem it nota (10 MDB - -
divulgada na semana nassada sobre os
contratos de risco, o lider da ARENA na
Camara, Deputado José Bonifitcio, afirrnou
clue cia, "inclusive, afeta a estabilidacle tb
regime" e dcsafiou a OJ)OSi(flO a revelar duals
s razOes não declaradas OUC teriarn levado

o Presidente Geisel a autonizar a pesquisa
di petróleo por einpresas estrangeiraS.

"Não podernos 	 fnisou Bonifitcio
(lialogar coin assim atinge a honra
nacional, porque urn pals thrigido por pre-
sidente clue resolve problema de tal magni-
tude, por razOes nito dc1amadas, seria urn
pals desrnorahzado".

Os debates em plenario foram extremamen-
Ic agitados, embora a hancada oposicionista ti-

eSSC evitado apartear 0 lider tin ARENA. No
inlanto, algumas de SUS afirmaçOes provo-
cararn protestos generalizailos e apartes nOo-
-regirnentais. 0 próprio Bonifitcio reconhe-
ecu, ao final Ile sen (lisdurso, que algurnas de
suns afirmaçites seniarn censuradas pela Mesa.

Bonifticio definiu as três correntes clue se
0 1) 0cm no contrato dc risco, assirn distrihui-
(his: OS (JU(' Silleerafliente crêem que etc it
flodivo :(OS interesses fladiOflaiS Os que St agar-
rain as ideoicgias exótieas e, finalmentc, os clue
niio conhecem o assunto. E destacou clue so
nao respond cnn aos que (lcfendem ideologias
exoticas. porque SOD religioes, e, efli matéria
(IC fit, nibo se deve contrariar ninguém.

Paro dc, o exan1e das (liferentes posi-
cots do MDB dii inargern it conclusito de clue
tie n5to quer it exatamente o petrOieo, como
nod) quis 0 acordo nuclear coin 	 Alernanha.

"Nito querem 	 fnisou 	 o petróleo bra-
sileiro, nito quereln It energia atOmica do Bra-

sil, nito querem o desenvolvirnento do pats.
() clue querern it, por vaidade, frustrar o
verno Geisel. 	 Alas it inñtil, porque,
O homem ganha a praca piThlica, nada ,°
contra suas diretrizes, e o Presidente da Re
Mica se instalou na praca pdbhca e no COra
(to povo brasileiro" .

Sobre as divergências cntre as informaçö
(la liderança do Governo e a decisito gov
mental, afimrnou: 11 0 MDB estit roxo para s
her se estivernos coin 	 Presidente ou
particiiamoS on nibo dos entendimentos. 011

finueifl cuniosos, que nito diremos nada". -
A referenda "a razOes n5o declamadas" p

ia ,I dos contratos de risco foj con.
sidemada per dc urn insulto, urna incligniclade
i. ante a passivi lade (10 Ilder Laertc Vjej
ressaltou "Apebo par o Deputado Laee
Vieira no sentido (Ic clue explique 0 fato qu
itcahou (le ter. Apelo par a honra e a diignjd.
Ile do MDB, pi(ra explicar it Nacito quajs sIt
estas forças näo ileclamadas clue interferirara
na decisito do Presiilenti da RepOblica".

Entne rnanifestacOcs de bancada do MDB
o Deputado Jairo Brum gritou: A oposjça
nada tern a explican . QUCfl) tern o clue expli.
ear it o Govemno"

0 Deputado Cello Borja foi obrigado a
iniervir: "Peco a atencibo do plentrio pan
o ordor clue cstit na ti-ibuna. Mantenlio a
paiavma (to orador"

Bonifitcio prosseguiu: "Este trecho diii.
gido a urn homein dirt honradez, da atitude
moral c (10 conceito pOblico do Presidente, nit
apenas entre 0 povo brasilciro, mas entre as
naçimes, it unia indignidade e, se o MDB não es-
clarecer quais as mazites nimo dcclaradas, nat
pocle rccehem 0 apreço pitbhco. Também e
indigno de meceher o apreco pitblico. Eaton
falando corn veeinitncia e corn clareza. Nm'
guitrn pense on julguc que me cstou exceden'
do. Estou aquitrn do que (levia, porque isir
tein implicacibo internacional. Urn pals qUe
num assunto tine (liz respeito a seu destino e
(lUd vai rnudar os rumos de suit trajetória, é di
rigido pom urn homem clue resolve urn proble-
ma desta magnitude, por maztes não declara
tIns, it urn pals clue nito pode receber co res
pcito, o apoio e, sobretudo, a confiancados
outmos povos. Assim, a aleivosia, esta indi
(little aqui proferida, afeta inclusive a estab"
lidade do regime".

Ante as y ams (lit bancada da oposicão, o II
(len replicou coin um oh' ...de apupo. Ess
iies to provocorl a irada rcacão do DepUtadi
Jairo Bruin (MDB-RS) : "E a primeira vez q ut

ejo 0 lider tornando esta atitude. NunCa
antis 	 i (l ificfl scm Andrada"

Bonifitcio nibo Se perturhou: "Dc atitudeL
gmitanias e, sobi-etudo, gestos, cu, clu e SOU
pecialista, 1)00 tenho nenhurn medo nelfl
ceio . Avedade it esta. 0 clue se prat1C0
lint assunto da rnaior gravidade. 0 DepUt
Laerte Vieima estit na obnigaçibo de dizer
simo estas foncas, se quiser estabelccer o dililc
go coin o nosso partido. Nto podemoS dialO
corn quem trata assim nto o chefe de
partido, nias 0 presidente dc honra. Ja
podeinos dialogar corn quem atinge, asso

ritpnia honna nacional, porquc tim palS que
inigido por urn homem corn estas ca-

1erjsti cas sCila urn pals desonrado C des-rarlizado Nib C 0 flOS5O easo felizrnentc.mo qnhã poritrn, quando livermos clue fechar
CO

tratos tie ordem financeima corn outros paf-
eles vim record an o manifesto do MDB eSe: 	 Silas dificuldartes ((U, pelo menos, fi-

carao 	 receosos (IC estarem tratando
urn hornem quc cd(stuma aceitar oferisivas

de 5 tranger0S pal-a pmaticar urna aço.
Sr. PreSi(leflfe, nada tenho mais a falar

lire cst(` issunto. 0 que podia dizer, disse e
1ei alto. 	 E claro que par Os sundos fob
uco o one falei Mas V. Exa . nib it surdo.

avra1i10s o nosso prolesto nestes tenmos clue,
InfeIi1flnt(', cedendo no Beginlenfo, V. Exa
vai censtiran, pois ti-a pl ,eeiso se dissesse corn
toda a enengin. clue esta injiui-ia, estii infârnia
uc se iiiflçou soh" a pessoa do Presidente
nha clue. ter, (in Porte do partido que 0 apitia,

uma Posco i-ama, energic( C eficiente.
kRENA ten) sido acIi5ad( . 0 vaticinjo, se-
undo cassandmas (in horn, it dc (Tue sent der-
rotada fragorosaniente nas urnas ijor causa
das decistes clue 0 Presidente acal)a de tornar
pois diret, d falo em nome de men particlo

este it 0 pl-eço que terernos (tue pagar pal-a
o Brasil se disenvoiva e sohmevjva nOs

querernoS perder as eleiçOes".
\fuitas afi "In açimes do Ilder amenista provo-

caram risos no plenitrio. Por isso, quando o
lider do MDB, Laerte Vieira, subiu it tribuna
para responder no pronunciarnenlo de Bonjfii-
rio, advertiu : "A bona da hularidade passou
Quem estib. m Imijuna it urn horn em sitrio"

Sern autorizaçibo do onador, I3on j ftc j o ie-
plicou: "Passou a hora da liilanidade, rnas ()
palhaço estib na tnibuna"

0 unjco paniamentar a partear o Ildet-
governista, mesmo seni autt(nizaçiio (IC Laerte
Vieira, fob o Deputado Waiter Silva (MDB-RJ),
quc afirrnou fir cedido seu tempo a Bonifitebo
Silva assinalou clue, Se o contrato de iiseo for
firmado nos terrnos em que se anuncia, as em-
presas estrangeimas viio fomnecen petróieo por
antecipaciio, a tItulo dc cauçibo, e, se n5o en-
COntrarein peti-Olco, esta cauçao se transfor-lila em efllpréstirno it PETHOBRAS 	 Assimna 	 ,o ha risco 	 Assjin, s elnpl-esas nib cori-ntISCO Vimo assinan confr:(tos certos; vao cx-
Plorar sahenlo que viio _,,ImUr i' (fliC estit morn-
P1(10 o rnonopóiio"

Jos6 Bon j fibcio - -- V. Exa esfit fommulan-0 Wa illpOtese 	 E se nito acontecen isso?
Walter Silva - -- Dc qualquer nuancira, sefl lecer, esM rornpd 0 o Iflonoptijo
José Bonific j 0 - -- V. Exa 	 filba (l id vaiidon tecci. clue pode aeon tecer

N\'alterSil va - 	 Leia a illiprensa niund j id,que decli0 .1 (file o monoptljo eSfatid foi root-P1(10 tb Brasit

JOSE B onifitcjo -N to perco tem 	 rnpo co
insPrdnsa ponque a inuprensa sou cu e V.°u Civ aiqucr urn de nOs pode escrever1ualquej. j ol-nal o que desejar. Chain 	 uno s

Vao Pam a iei. Conto vein aqul (liSdUti-la,

scm que a tenha lido? V. Exa. vem clizer aqui,
em horn som, na presença do Presidente, clue
cedeu a m illi 0 lugar de V. Exa. para falar.
Nih-) pmecisu de favores, muito nlenos do
MI)B. Ninguititi cedeu nada a mim. Pcrgun-
tamh ill) Ii ohre Pmes jdente do Casa se estava
inscnito alguenl din men lugar.

Célio Boi- ja ---- Na Paula da ordeni do (Ha,
V. Exa. estb inscmito par discursar. Nimo
ton sta a i\Iesa houvesse cessibo de tempo para
11] alqticr nohne deputado

Bonifibcio indagou entne palinas: " Tornou'?"
Palavra que a Taquigmafia (IIICiiniara depois

substituju por "Ouviu?")
Mais toliante, o Ilder do Govemno disse qiuc

t nota do i\IDB foi cxtrerr(arnente descicgan -
ti, no referjr-se ao fato de que a urn govemno
previclente e responsib.vel nimo era dificil per-
ccher clue os tempos exigiam defiagracto dc
rmandes PmoJetos na liflila(IC suhstituiçibo tie
importacto . Indiretamente (liz clue o Presi-
(lentd Geisci it urn irnpmet' j clente c urn irres-
ponsivei. A ARENA c o povo brasileiro nimo
podein Iissualir nem aceitam esta afirmaçao
Icviana, clue fica bern no hoca dos clue estimo
inteiessados din destru j u' nosso Pals.

Sentado, o Deputado Gettlio Dias gritou
o "nan apoin10", o (fUd levitu Boniftcio a inda-
gai': "0 nao apoiaclo partiu de quern?"

Alcen Colares -- Ninguitm dissc nada,

.Josit Bonifibcjo - -- Muito ohrigado, Dc-
pu tad o Alceu Comics, pom' ter interpretado timo
hint o sentinlento do Dcputado Gettibo Dias.

0 MI)B E A INTOCABILJI)ADE DA
PETROBBAS

0 SR. l)EPUTADO DALTON CANABRAVA
- - Si'. Presidente, Srs. l)eputados, quero ma-
nifestar-me favorilvel it proposicto do nobre
J)eputado Fernando Junquebra

Apmesentei hoje mequenirnento solicitando
a tmanscricao, nos anais do Casa, da nota do
MDB. analisando o pronunciarnento prcsidcn-
cliii (1(1 dia 5 tItiino, a firn de clue esta fiquc
eoiusignadt nos anais para jul garnento da pos-tenitlade

A Posiciio, hole, (to M1)13, it de fimuue de-
fcsa it intocabi1idtde da PETROBRAS - me-
dencibo econOrnica deste Pals, marco cia so-
harania nacioniti -- -- que Itoje cstib. sendo amea-
coda pel:i assinatuma dos (Ontratos dc misdo.

Ainda hit POlicO, 0 Deputacbo Sylo Costa
falon sobme o assun to : clue ternos nt chefia do
Naçto urn homnent (IC hem, clue mostmou ten
brio ao lei' o seu pronuncialnento coin a voz
enibai-.qada pois este eontraniava a sun dolls-
ciitnci:t ; nuas a politica (105 govemnos revolu-
ciomiibrjos o contluzju a essa Onica altemnativa,
It ass i nattira (to contrato tie misdo, entregando
mt estmangeimo a PETBOBRAS Onica coisa clue
era flossa C clue pentenc j a no povo brasilciroscm nenhunla part j cipaçto (be influitncia es-tl-mtnge j ma. 	 E agora, de quelui sent 0 pctrOlco
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n.9 608, do Sr. Deputado Gerardo Renau1
solicitando aos Srs. Governador do Esta
e Dirctor-Ge1ai do DER-MG a inclusão
piano Pc obras do próXimo exerClCio, da av2
mentacao asfáitica Pa ligaçSo Clâudio a Ro
via Fc'rnSo Dias; n. 609, dirigindo opel0
autoridlacids acima, no sentido de incluireni
no próxifllo piano Pu obras, a pavimentaç1°
asISitica Pa iigação Piracema S Rodovia Fern °
Dias; n. 1' 610, pedindo Os mesmas autorjdade
a inciusSo, no piano acima citado, do astal.
taminlo Pa ligaçOo Juruaia ,I 	 do Cafi
n. 611, urn que solicita também dos autorjda
lesad boa a jnciusiio, no piano de obras do
prxihhbo exerd j ciO, cia pavimentacao asfáltjea
Pa ligaçlio (ic Fama S rodovia Pc Furnas fl
trecho compruendido entre Paraguaçu e Alfe,
,_,Is  n. 616. peclindo, aincia, as autoridadeo
acinla CitL(IaS, a inCiuSaO, no referido piano, do
asfaitamefltO Pa iigaç5o Carmo do Cajurom a
Bodovia MG-7, passando pom' SSo José dos Sal.
gados, 11. 61 q . solicitando, niais uma vez, à
utouidadcs referidas anteriOrmente o asfal.

t0iiieflto (10 ligaçao DiviflopOliS 	 BR-262
PitangUi

n. (115, do Sr. Deputaclo Vicente Guabiro.
ha. S oliCitilflPO aOS Srs. Governador do Estado,
i)irutor-Gerai do DEL-MG e Diretor-Geral do
DNER o asfaltaniento do trecho de acesso en-
tue janlprUca, MuflidiPio Pc CarnpanSrio e a
BR-hG
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brasileiro? Tomara que continue sendo nOSSO,
mils terriemoS pela sorte do monopólio estatal
do petróleo, C é PO isso que o MDB C0rn

parece, hoje, a trihuna, para que o povo se
conscientize da sua posicao, e a posteridade
possa juiiar como o nosso partido protestOU
neste mornento importante da vida naciOnal,
niomento em que adotamos uma filosofia di-
ferunte daciucla adotada hi muitos anoS em
OOSSO Pals.

Do Sr. Deputaulo JoSo Navarro, solid-
lando nomeaciio de uma comiSSao (le cinCO
leputados, scm onus para a Casa, a fim de as-
istir S iristalacao solene, cm Juiz de Fora, no
Ilia 17 de outubro, l.a Associacfio dos Muni-
(ipiOS cia M icroi'regiao do Vale do Paraihuna;

(10 Sr. Deputado Keinil Kumaira, que soil-
(itO nomeacao di uma Comisslio dc chico de-
putauios. para representar a Assernbléia Legis-
lativa cm TeOfilo Otoni, ci ia 20 (10 corrente. no
sinipóSio objetivanclo a constrUaO cia Estrada
do Boi, C que contard COIn a preSeflc1 do Mi-
a istro I )ireeu Nogueira;

do Sr. Deputado Fernando Junciueira, pe-
undo iiioçaO dc aplausoS S CongregaçaO do

Verho Divin e , eni Juiz dc Fora, pela beatifica-
çfio (Jos Padres Arnaldo Jansen e José
Frcitmet7.

n. 602, do Sr. Deputado Neil Jahur, soli-
citando aos Srs. Governador do Estado e Secre-
tSrio cia EducacSo reparos no prédio da Esco-
Ia Estadual situacia no Bairro da Penha, na
Cidacle Pc Passos;

604, (10 Sr. Deputado Mendes Barros,
en' ciue soiicita ao Sr. Governador do Estado,
airavés do DER, seja providenciado o asfalta-
mento da Av. José Modesto de Avila, em Bela
Vista dc Minas, ligando a variante do BR-262

BFI-381;
n (106, do Sr. Deputadlo EurIpedes Craide,

peciindo ao Sr. SecretSrio do Educacão deter-
minor ao pepartamento coinpetente seja y en-
ficado o estaclo dc c . onservaclid) em que se en-
contra a Escola Estaclual Eleonora Nunes Pe-
reira , cm Itahira;

n 607. (to mesiflo pa rlainentar, dirigindo
apulO ao Sr. Sec-retSrio da Educac5o, no sen-
ticlo dc uleterminar proviclêndias para verifi-
C,cao (10 péSsiflio estado dc conservacOO em
que sc cncontra a Escola Estadinal Amuérico
Giannetti, em Itabira;

PABECERES

1)e i, edaclio final dos Projetos n.s 71, 106,
134, 135, 136, 150, 153, 155, 165, 168. 198, 203,
205. 211 e 213.

P11 OJETOS

N. 256, cia Mesa cia Assenbléia Legislati-
va, em 2 . 1 discusudo, clue clispOe sobre o reajuS-
taniento ( Jos simbolos dos vencimentoS do
Q uadro Permanente do Secrutaria da Assem-
bleia Legisiativa do Estado de Minas Gerais;

n.9 250, do Sr. Deputacio José Laviola, em
1. a ci. iscussSo, que autoriza o Poder ExeCUtiV0
a reverter porte Pu imOvel ao patrimôniO da
Prefeitura Municipal de CcinseilieirO Pena.

Nomeacão de ComissöeS
A Mesa nolfleia, a requerimeflto do Sr.

Deputaclo JoSo Navarro, a seguinte comlSsao
quc representara it Assembléia Legislativa, em
Juiz de Fora, no dia 17 (le outubro, na JflS

lacSo cia AssociacSo dos MunidIpios da Micr0
rugiSo do Vale do Paraibuna Srs. DepUta'
Jan Navarro, Fernando Junqueira, NarCe°
Mendes, Sérgio Olavo Costa e Amilcar P2'
(lovani

A Presidêna nomeia, a reqUerim°
d() 	 Deputado Kemil Kumnaira, a
comissSo, Para representar a Casa, dma 20
corrente. em Teófilo Otoni, no simP6Sl9 

0

t ivandlo a construcao da Estrada do fbi: '
DeputadoS José Santana, Dênio Moreira,
Macic!, Kemnil Kumaira e Emilio Haddad

REST sCJ\ DO SR. i)EPUTAI)O FERNAN-
1)0 JUNQUETR.

Comparecimento

Join Ferraz -	 Fernando .Tlmnqud'ira
Wilson Tanure -- - Ldeio Pc Souza Cruz
Said kFaes -- JOnia i\iarjse --- Pedro Gustin

&OI11C(lr Paclovani 	 Antonio Dias --- Carlos
Elo. -- Carlos U-amos --- Chrishnam Chia-

Cicero Dummmont -- Cyro \laciel -
Dalton Canabrava --- Delfim Riheiro ---- J)inio
\!oreira -- Doiningos Lanna ---- Elmo Bi'az
Emilio Gallo 	 - Emilio Haddad - - Euclides
Cintra -- FObio \iI'i'()IiceIIOS -- - FCrIaZ Calclas

Genéslo Bernardino -- Gurardo Renault
Comes MUlCH	 Flaroldo Lopes ---- Jesus
TrindaPe ----- JoSu Bello - -TI(S) Marques -
job Pinto Iliheiro -- José Bonifiicio Filho
-- José Honório --- Jose Laviola ---Jose San-
tana 	 Kenlil Kuiiiaira - Luiz Bacc'arini
\Iendes Birros -	 Milton TiUll) -- Md ton
Salles ---- NarcClio Siendes 	 - Neif Jahur
Nilson Gontijo -- - Nunes Coelho -- Pedro Nor-
Pso - Rainmuinlo .\lhcigai'ia -- - Ronaldo Ca-
aedo -. SebastiSo Nasciniento -- Sérgio Fec-
ra - Sérgio Olavo Costa --- Sylo Costa -

Ielemaco Pani pui -- V icen te Guabiroba -

Mahéria Aprovada

PR(),IETOS 1)E RESOLU(AO

Dc autoi-ia Pa Comniss5o Pc Justiça, em
iscuss5o Onica:

n. 161, (pi 	 aprova ternmo (ii Cd(flveflio
emlebrado cntre it Secreharia (IC Estado cia

e o Sind ic'ato Rural dc Arco.,;;
- fl ) 162, quc aprova termnci aulitivo ao con-

menlo celebi'acjo untie a Uniio Federal, repre-
efltada pelo MinistCrio cia Agricultura, e 0
£tado de Minas Gerais;

fl.9 163, clue aprova tei:mio Pc convênio
Iebrado entre o InSiltUld) Nacional de Cob-

1m400 e Refoi'ina AgrSrim --- INCRA e o Es-
"do de Minas Gcrais;

fl.9 164, quc aprova o convCnio celebrado
tre a Central Pu Medic-arnentos 	 CEME e

' Secretaria de Esti P o (1 a Samicle;

n. 184, cjue aprova o convenio celebrado
cntru a Secretai'ia Pc Esbado da Agricultura, a
Emupresa dc Pescjcusa AgropecuSm'ia dc Minas
Gerais --- - EPAM1G, it Comnpanhia dc Arma-
zéns c Silos do Estado Pc Minas Gerais
CASEMG, as Centrais dc Abastecimento dc
Minas Gurais S. A. - CEASA/MG, a Associa-
ciio (IC CrSdilo e Assistincia Rural -- ACAR
e a S y crctai'ia Pc Estaclo cia Segurança Pdblica

n. 204, que aprova termo aclitivo ao con-
ven:o celebrado cntrc o Ministénio do Agricul-
tura e a Sucretaria cia Estado do Agricultura;

n. 223. que aprova convênio celebrado
in hi MjnistOrio Pa Agricultura e a Secreta-
lia Pc EstaPo da _ m .gricullnra, objetivando a
cruPicaçSo do perceVujo (las pastagens;

n. 22-h, que aprova convCnio dc coopera -
u inLcrciinibio celebradlo cnti-e a Secreta-

'ia (lu Estado do Trahalilo, Aciio Social e Des-
portos. o Cntro dc DocumentacSo e InformS-
tca Pd) MinistCiio do Trahaiho c a Delegacia
H cgiona I do ha halbo efli Minas Gerais

n. 225. (IUC aplOva 0 COnvCIiiO e seU tenmno
nl tivo c&lehrados entre a Secretaria dc Estado

icultura, a Associaçio dc Criaclores de
(ivalo \ia ucliadom' cla Raga Mangalarga -
XCCMI1M e sua sucessora, a AssociacSo Bra-
ihira (Jos Criadores Pa Cavalo Marchador da

Laca Mang:dar ( a -- ABCCMRM, a Associacao
Ilmastleira dos Criaclorcs do Cavabo Campohna
- ABCCC c a .AssociacSo Brasileira Pc Cria-
(tomes (IC .lurnenl)) (ii Rica Pega = ABCJRP

n. 226 que apiova convenic) celebrado
cntre o MinistCrio cia Agi'icultura c a Secreta-
Ill die Estadlo cia Agricultura, objetivando o es-
tabciecinnen to, em Smnbito estadnal, de um
suhsistenia dc classificacSo Pc produtos de on-
gem \-egetal;

n.- 227, que aprova convCnio entre a UniSo,
traces do MinistCrio cia Agnicubtura, e o Es-

Lido di Minas Gerais, atravCs do Secretania
dc Estado cia Agricultura, para implantação
do Piano Nacional dc Sementes;

228, quc aprova convCnio celebrado
unire 0 Ministério cia Agricultura e o Governo
(10 Estado (le Minas Gerais, objetivando de-
scnvolver medidas de combate S pnaga do
pafanhoto e do cigarrinha Pas pastagens

Muito ohrigado.

Questo de Ordein

o SR. DEPUTADO JORGE ORLANDO CA-
LONE - (Suscita ques t ,-10 Pc ordern, clue,
por nao ter sido dcvolvidi pelo autor. será
pUl)iiCOda em eilia0 futura)

Matria Aprovada

REQUERIMENTOS
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125.4 REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 16 DE OUTUBRO
DE 1975

F
p8ESID8NCIA DO SR. 1)EPUTAI)O JOAO

FERRAZ

Comparccirnento

Job Ferraz ---- Fernando Junqueira
Wilson Tanurc 	 Ldeio de Souza Cruz

id rgcs 	 Jdn a Maciso - - Pedro Gustin
nilcar PadOvafli ---- Antonio Dias -- - 	 rtur

yacundcS - Carlos Eloy --- Carlos Lenios
Christovalu Chiaiad i1i -- - Cicero Duinont -
Cvro Macid -- -- 1)l ton Canabrava ----- Delfim
Ribeiro --- Dênio \loreira Doniingos Laniia
- Elmo Braz -- Linillo Gallo •--Emilio Haddad
- EuclicleS Cintra --- Euripedes Craide
Fibio VaSCOIICeH(S - - Feoraz Caldas - 	 Ge-
nésio Bernardino 	 Gerardo Renault - Go-
pies Moreira 	 Haroldo Lopes -- - Humberto
de Alineida -- Jesus Trindade ---- JoSo Bello
Joio Navarro -- Joao Pinto Ribeiro --- - Jorge
Orlando Corcee --- JosC Bonifácio Filbo
José Laviola ---- Joso Honório ---- Jose Santana

Keinil Kurnaira -- -- Luiz Baccarini ---- Men-
des Barros ---- Milton Limo - Milton Salles
- Narcélio Mend es --- Neif Jo hue - - - Nilson
Gontijo - Nones Coelho --- Pedro Nareiso -
Raimundo Albergaria 	 ROflald() Canedo -
Sérgio Ferrara 	 Sérgio Olavo Costa ---- Sylo
Costa 	 TelCmaeo Pompem --- Vicente Gua-
biroba.

Expediente

OFtCtOS

D0 Sr. Governador Aum'eliano Chaves

flQ 156, através do qual, em atendimento
Requeriinen 0 n. 323. do Sr. Deputado

rgio Ferraro, encansinha informacOcs do Sr.
eretario d e Esta(lo do Interior e Justica, d c

a conslric5c> dli) forum cia cidade de Nova
ma SC acha incluola no pIano claquela Se-
tarja.

11.9 157, cm que, atendendo ao Requeri-
fltO fl9 527, do Sr J)eputado Comes Moreira,
flSinite inforrnacOes do Sr. Presidente da
Xa Econonuc. a do Estado de Minas Gerais,

de cue a fusilo dos agCncias Santa Tereza e
Floresta visa a racionalizaç5o de servicos, pro-
ijondo-se a Caixa Econômica a dotar a regibo
[c ageneia e instalar-se em prCclio moderno,

CIII teireflO amiquirido na Rua Silva Jardirn,
39;

n. loS, encaminhando inforinacOes do
Sr. Geraldo Pereira cia Silva, Diretor-Goral do
DEll-MG, dc clue a pavimentacOo asfOltica do
via de acesso a CEASA, pedida no Requerimen-
to n. 138, do Sr. Deputado Mcndes Barros,
(, O sendo objeto dc entendimentos corn 0

I)NER;

n.- 159, acomnaniiado mAe esciarecirnentos
mo Sr. Diretor-Geral do DER-MG, dc que a so-
licitacao do Sr. Deputado Pedro Narciso, feita
airavCs do Requerimento n.' 425, referente 0
miea1iipacao dos estradas clue ligam Montes

Clmmros ---- Juramento - Pau d'Oleo - Guara-
elaba ---- Bocaidva, serO estudacla pela S1JDENE,
no sentido dc estahelecer progranla rodoviOrio
viva a regiOo miielra na area daquele 6rg5o;

n. 160. que atende ao Hequerimento n.v
366, do Sr. i)eputado Sérgio Olavo Costa, trans-
mimitindo inforinaçOo do Sr. Diretor-Geral do
DER-MG, dc clue o pedido dc asfaltainento do
trecho liiando Behniro Braga-Sobragi 0 BR-135
Ioi eneaininhado ao orgao eonipetente daquele
(lepartamliento, a Gin dc ser estudado

do Sr. JoSo Canmilo Pena, SecretOrio da
lazencia, coin referenda ao iequeriinento do
Sr. 1)eputacl0 Euripecles Craide, quanto ao
pagamnenlo de funcionOrios contratados de For-
miga, esciarecendo que 0 ilieSino coiieçou
a see processaclo irnediatainente apOs o recebi-
mien to dos respectivos quadros consolidados e
intorinativos;

da niesmna autoriclacle, ciii atendimento ao
m:ctuerimentO do Sr. Deputado Emilio Haddad,
dlu:m11t0 am) pagamneiito de funciondrios contra-
tados da cidade dc Oliveira, informando que
os pagamentos estOo-se processando irnediata-
macrite após 0 rcccbiniento dos civadros con-
solidados e informativos, respectivaniente;

do Sr. A gr ipino Abranches Viana, Secrc-
tario dii Agricultura, em que, em resposta ao
!tcqueriniunto n. 9 217, do Sr. Deputado Fer-

163



iiaiido Jun(jUcira, esclarcce que nSo houvc cx-
tinçao He cargos do adininistrca() (10 Tfl stitu-
0 He Laticinios CSndido Tostes. He JUIZ He
Fora, pCi(( Lei n. 6.310, He S He Maio He
1974. mas sirn (10 próprio 6rg5o, aluainientc
vinculado S Empresa He Pesquis:' .i'0parrn
(IC MIflOS GelISIS 	 EPAMIG.

Proposicöes

REQUERIMENT() S

NY 663. do Si 1)cputado Gerardo Renault,
SOliCitafl(lo oficir-se no Sr. Governa(lor do
Estado, no sentido He deteirniflai an DEB-MG
inanter cntcndirncntos corn o I)NE1I, corn vistas
A iigacao He MOOS. nlior Paulo coin a BB-381,
incluida p rioritariarneilte no Piano Rodovi arm
Nacional;

n. (5(54. do Si. 1)eputado Ser g io ()iavo
Costa, so! ic itan(to no Si. Governador do Es-
(ado a iloacao He pequena Area He terra S Con-
ferência Santa Joann d'Arc, do Socic dade
(Ic SSo Vicente He PuIo, Sica sitnada an lado
(ILl lLrei He NOSSO Senhora Aparecida, flO
Ilairro Linli ices. cm I uiz He Fora

n. 665, do Sr. l)cpu[ado \I(fidCS Fi((l'i'OS,
solicitando no Sr. (Awernailor do Lslsido pro-
VidCflcias. j unto 51 CLiLIC. parn ('XleflSi(O (ILl
red C d e i!uflhinacao pUl)Ii (a is cW ades de I) i-

(IC Laranjeiras. Central(It' Minas € Man-
tena

It."(56(5, do Si. i)epulado Euclidus Cintia.
no SeflhldO He Sc encarnmnhar apelo n os Srs.
(Sovcrjialor do Estado c SccrotSiio He Estado
(Ia A.iiicnitura. para quc scjafll (leteriniflallaS
providecias ucccSalias ill) senhido He (tue it

\CAP LIl)ranja (( ninior fiulilICI(( He innfliclpiOS

ii (5(57, do Sr. l)cputido ilainido Lopes.
pedindo CIUC se faça indicacSo ao Sr. Presi-
(lente do Insti huto (IC Pre y idência dos Servi-
Hares do Eslado H o Slrnas (rais, 1)r. Fei-
fisifld() Me[,rC \closo, para CIUC SCJO provi-
(I (fl csadsi a cons! ruraj He coin pis ta praca He
espoi[Cs, anexa no lintel (Ia Previdencia, Cfll
AraxS.

Comunicacão

1)o Sr. I)epulado FIl1iIio lii ((((all parhici-
pS(ildO a Casa () faicclifleflto (Ia Syn. Alvarmna Ri-
hejo Ferreira. nesta Capital

Pareceres

iiuceI)crunl par ( ur fssvor5vei

Ha Comissio (Ic Scrviço Pdhlico. o Pro-
jeta He Lei n.° 190, cm discussilo dnica:

(10 Mesa (Ia AsSCillhieiiI, o Projcto He LC1
n 	 256. cm 3. discuss-50;

la Coni issiio He EdCicilC 510 C Cuitura. o Re-
querimento n 640:

(Ia Couiissiio (Ic ConstitUicao e JUStI . I
as Projetos He Lei n.s 98, 131, 181"Sket
3.' discussao; n. 181, cm 20 (liscuss5o, e
I 90. ciii discussao Urlica, no quai foi apreSe
[ado a c;uiflIc (mcnda

1(1EN1)A N. 1

r\cicO(i)leSe an art. 1Y o SegUinte Pan.
rafo

"Psi coo ra fo unico - Os Trihunais de J.
hitOt C Alçoda He Minas Gerais ficam an
ri/aitos a pr((ccdcr, 110 piazo He 90 (has, a
VISOO Has valores dos provent((S He seus
Vi(IoiOS inativos, obs p rvado 0 (I1SPOStO no,

I

S ^ ila (ILlS (,Ol(1L5SOCS, 29 He selenabro
1975.

.\cicelio ,tJ(Iui(S. P1CS1(lCfltC João Isa
jo. II elator Feria: (n1ilas 	 - Neif Jabt
.I(sils Tz'iiulodu --,lIjllon Limo 	 Ej(
(uitt.

Oradores

I l)7JFNAGIs2d At ( PIlUIESSOR

(I 511. I)EPLl'XI)() SERGIO FERRAI
Sr. l'icsi(Icn tc C Srs. i)cputados . Ont

Pvcnos a felicidade He assistir a nina
ii ra y Iliosa, nIna festa He aol or c carinho,
C1aara Municipal (Ic BelL) ilorizojite, quaD
it Prof cssora I) 115cc Nassif do Silva foi a
((5(151 cOin Ii titl1l(( (IC ci(Ia(iania honoraria
lktn H ((l'IZOII Ic

E coino niitciii lol a 1)ia do Professor,
(I ((11(0 acii1 prestada, c( Ofl tunta justica, a

cvideiihciliufltc, se estendeu a to das

(1(111 	 o0i5(S

Fin autoi (In prOICtO. (Iuaildo vereadot
COiliO 05(0 piidc lilac 1151(IUCIL( soicnidad e, P

5. ZOC (IC ((1(1(01 p rotocolar - - 1111(5 muito

[)5CSCfl(L1d 1 pclo Vcrcador Geraldo Pe
Sohrrnllo - - nSo ioolcria, cntrctanto, Sr.

id CO [C C .irS. DeputadoS (Icixar de rep-
(L0fitCC1° C He dizer algumas

0 SiLl opOrtunhlladi, par:( (Inc fiqUc reOp

115(5 5 IOS desta Casa nosSa
L,piofcssoia, que lecionou (lurante 

450

"AnamOr. ahnegacao c dcdicacSC o, t2

tOd5 ((S profcssorcs [1(1(1 sen (ha FaI0

tHin LIII f101Il( (si (5(0(0(151 jn Ml)B, h0

do OS prnfcsSorcs He todo o BrasH. Pernijto-
0iC Icr agora PSIlaVras He homcnagein aqucia
proS50lI

Sr. T'rcsid'k, Srs. \Crca(Iores,

jhas scnlioras, (lienS senhores,
jniia i\Icstra

''it bKo nlodelar (111151 cstStua C Han
-lIi€ 11(111, lilas Ii sublime modelar unia
intelidencia C dar4 l iv a verda(Ie"

NSo SCI He ([tRill 0 mai.[fl ifico PCflSafllefl-
CoflsidCF o-O. poréfli, Coilio a ineihor cx-

ressSO para ornainentar () iflCu (tiScurso He
ora, que, se pu(Icr, 11(1 He transformar numa

crbeth a I1uI ofertar I urna professora cm
bomenagefli a to(Ias as profssoit (IC) Brasil.
Eis que pIiIiCipio fatando ein Sec sublime mo-
delar uma IntehmqSmlCsa C (150-the it verdade.
orque 0 artisla (I Cstii aric miSo S outra figu-

ra SCfl50 0 mnCstra Princip j o pC(lirnlO (JUC 10-
çanIOS uma POUSO Li mflOssas ativulades par-
Iamcntares (leixafl(Io He la(Io as lutas part!-
diriaS, para r(Vercncmslrmos. 1110105, o mc-
rib e 0 valo l.aL.1(Sias( iflCO1flp5(r5vI He en.
0M.

Deixcmos (Is i:(do as criticas C os do-
ios ao Govcrn (1 C lwnwmos naquelas (tUC tcni

poderes para governar 0 rnunl . i: velha a
npressiio : "As 11150s quc embaham o herco
(Io as m50s qus govcrnain 0 inunilo" . 1)eyo
acrescentar: As inSos quc mod clam intehgSn-
I

s s5o as (J(1C reparbein amnor, Id I (1(10(1 e e
egria, tripe emque 10(10 governo (leve fir-

mar-se.
A humnanidade Scill mflCsties seria (iSo mu -

lii que nAo vaicria it pcna scr urn He SCUS ben-
bras. Estamos comeluorando o (110 dos profes-
sores, e quero tefltar cXprcssar LI esICs cami-
aheiros (ho amor C (to bent o penhor He nib
iha estinia e o sen tiinento de sdeto que tcnho
jmr queni se debmuça nos sagraclos mistcrcs
do ensino

A mensageln (Ic afcto que hS em toll0 ca.
00o hurnano Velil a [01)51 Nn dcterrnmnados
thas, e o hoincmn n5o seria digno He sei ho-mein, se nSo fosse capaz He cxtcrnar este scn-
liniento. Ao ensejo (Ia passagcm (10 (110 Ho
mestre, retorno nos meus tempos He infuincia,
q ndo, He caiças curtas, me assentava flaS
'elhas Carteiras He grupo cscolar.

0 homem, por films bravo (IUC POSsa scm',
W mais enCrgico 011 1)01' nIus teinmio, po'rLass poderoso e por IIILI1S sabio. C scmprc o
1"1fl0 de escolu e tcmii no coraçSo, a acorn-

flha-io Po" 10(151 0 11(151, a recor(Iaçao He
Minhoso puxibo He orcthas, quc as (livi-

S mans (Ic Lima mesa souheramn (1 ar, parater a peraltice C 1)51151 pOr o futuro cidathioearninho Cerlo do cumpriniento (10 devcr.
T,do s as boulells. as gner j s C OS OPC-
OS, 05 Pais C a s iiics, por to(10s OS Cfl-rmialgue 	 capaz He humnil(Icmentc (Imzer:nhaOftfllestrsi 	 mn Cnsinou: apre nil i
0 men professor"

em cmli rccordac5o 111111 hornena-Pontane.i Ssil(((5(, viIoanh c (l(quCnt(.

ESIS nas propagandas governamcntais urn
ilos mais choccs e scntirnefltais slogans: "0 oh-
(00 He professoi'a, 0 prineiro canhinho" . Scm
(IIlVi(IL). a express.-to IflaiS cnterneccd o1'a He
IIOSSOS (haS.

I loje as lilies politicas deveriamn parar,
plra bcriflos a opoi'tunidade He prestar unia
'ISIS lUSliS mllcrccmdas honicnagens iiquehas que
III'S emIsifiaramli as prmmneiras letras e que l'or-
1(iaisllIl a base He noSsos conliccmiiicntos C (IC
nossa vi Ii; aquclas que, sent pensar em or-
llcnado. 110 quanto Minn. rccchcr, c quanCho,
se entrc4:IvamIi C SC entregam. He corpo e al-
11151. 510 suhtiiiic mister He ensinar.

Ncmlhsumll He nOs sersb capaz He esquecer
H 111(55) imsestra .\l flhuIfl He nos sera capaz
He esqu ecer a hçiio He amor dada numna sa-
1i Ii 111155, winda mllesmo cnlre ('astigos e rc-
prCsn 5055.

A teLil-lue Or Cl piiviiegio He Mar Imme-
nageando in nlCstrcs He nossa 'Minas Gerais,
:50 llcsconsjdera(Ios pehos que governani C)
m1OSSI) Estado, mas JIIIIOIJS esquccmdos par ahu-
lbS ([UI. nesti oportunidade, fazein urn

 a pcI 1) 510 Exnio. Sr. Governador do
F lad ((.51(1 C qUc tambem 6 professor c que
lev p'OiCsSoraS. pars! que Sc hembre dcstcs
ahnc:i(Ios trabatliolores que cuhtivam terra
155(1 liiaraviIhOshl : A JNTELI(SENCIA

I CII ucLiriblI dc timil povo S sUa cmancipa-
ciSo; via indcpen(Iencia pohitica, sua hiberdade.
i' esha ((hiI(açilo estsi C'IlilIiLl(li ((S lIlaCS, é cia-
1(1, C Ll(IS Illcstres incoilStdstivclnlcnte, porque
as (luLls criatui'as, p01' t011) a vida, sao as que
55' ((ilOVLIllI Cli) nl(SSI inemite, (IUC pOVoLInI 0
IlOso' stihconscicnbc corn a sua irnagem e a
Silo Ines enC a.

So IIICSII1() CI (hi! (1(5 tubeS Sd cornpara 'Jo
(15:1 (10 mestre

I':nIao. (iUIfl(Io este ilicstrc S rcprcsenta(Io
pcla plofessorsm, a primeira, quc nos i'ecebeu
no priimleiro (III! He 111110, ainda mais enternc-
(ills) SI hoinenageimi se torna. porqnc se red-
fiClil, 1)1115111 50 figura, duas lmllagcflS (liviflas He
(r:oturls humrllflaS : a lilac e a niestra . Uina
1105 (II LI ILIZ (101 vda, a outra trahahha a nos-
SI! inteligencisi C lltiiilina C cobre He luza nos-
5:1 clnscmencia

At (10 InUllIlo sell) CiaS SC ha guCI'ra, S
In[t'e OS tionmens . Se hiS lutas, c stibo cntre as
hi men s . Nunca entre as niaes C as inestras
lIl101SllIl-SC para ii 1)15111 (iLl Iiumanmdadc . Mio-
nuid Sof cciii! Basta que chorcmos, basta que
sol rarnos. chorarn e sofi'emn conosco . Ahegram-
-SC COOl as fOSSIlS ahcgrmas . Ufanain-se He nos-
s,;5 Sxitos fl0 lid!.

11A na mneslra, qUC fibs ohha (lepois He
forllsl,los, portadores He diplomas c de titu-
1(1:', (IC cicitos. 11111 olilal' He terria afeicao . E
0 1111011dm) to ('111 qtic eta pod cr1 con sid erar-
-Se clevada 15 0 (hiLl (111 (hUe a meStra Se sen-
IC muais fetiz . Poderia ncste olhar haver urn
SillSlt (IC' supem'iorilladc. poi'qtme reahnien[e s0-
1111(S ill Iermorcs a etas. 115!, ('ntl'CtlrltO, fill cx-
pCSSLIO He terno orguiho, a raz5o He se orgu-
1111 reIn He floS . Podcriamu elLiS ('onsidCrar-se
'5(91 FiI(I(. Iiia, :(S ,,iln 1100 55' COilSilICI'LllIl. SSo
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hurnildes e ami gas, reafirmando clue a humil-
dade é própria dos coracöcs hcni formaclos
e dos magnificos c incornparáveis espiritoS.

Sc as nios clue crnbalam a herco são as
mesmas que govcdnarn o mundo, as in cJUC

cnsinarn são as (tile asscgurani a Paz a huma-
njdadc. Quc estas rnãos jarnais se cansern,
quando cheoarem ao término da jornada ; quc
cm florcs se desabrochcnL

Ninguém fica imune a ernoção. quando ye
de cabclos brancos aquclo quc the cnsinara,
nas salas de aula, n5to somente a ter e escre-
vcr, nias a scr gcntc, ser hurnano, sentir e
sonhar Creio one ate os delinqucntcs tern
sent rricntos de aide e ternura para corn aqUe-
in clue Os ensiflara na escoia.

Convencido estou dc que Os sábios c Os

bravos se sentcin pcquenos frentc ibs inestras.
NOs, os politicos, tarnbein assirn nos sentinlos
e so nos elevamos, se soubermos prestar aos
professoi'es e professoras de todo o Brasil a
nossa rcvercnte isoinenagem, peclindo-ihes per-
dão por não terunos mcios (Ic pl'OporciOflar-
-ihes digna recoinpcnsa pelas lutas e can-
sciras

Nos dias cm que as mullieres huscarn ser
iguais 005 hoinens, tenho-me pergUflta(lO se a
ninha profcssora não é superior a milli e aos
homcris aos quais cflsiflOU tantas coisaS belas.
lenho buScado algtiiria C0i50 para ofertar a
quell flOS CflSiflOU €' ensula OS IIOSSOS filhos,
e verdadeii'arnentc sinto-mc de mibos vazias,
porquc, corn real razibo, dc material nada p0-
dcra niesiiio existir que pudessc ofertar-Ilies
e quc represefliassc coin cxatidao uma recoIn-
pensa.

0 merito clue os inestrcs tern vai alérn da-
queics que se pagarn coin So ha
urna rctrihuiciio quc se pode, de leve, considc-
rar : 0 amer que temos a cbs c o que ha para
ellis em flossaiIii •. GBATIDAO

Comb prova dc gratidi'io, a Câmara Mu-
nicipal de Belo Horizonte, formada por am-
nos dc tan as mestras, se rchnc adlui agora,
para entregar a Professoi'a Alice Nassif da
Silva o titulo dc cidadania lionoi'aria (lcsta
Capital.

Este diploma C rnenor quc o scu mCrito,
minha prezada Professora Alice Nassif da Sit-
va, mas o sen coraçiio de mestra sabe acoiher
as pccuenas coisas e dar-ihes majestade. A
senhora o enaltece, c o scu nomc enohrc-
cc este Iliulo. Em suas mOos, este titulo au-
m nta de valor. 0 sen norne o eleva.

Corno autor do projeto, que se tomnou
cm resoluçOo, quc a considera cidadii (IC Be-
lo Horizonte, sinto-me envaidecido, porque, se
nada houvess.' realizado nesia Casa, como y e-
reador, lena realizado tudo son cnte na cia-
boracOo de ti-lo magnifica pnoposiçOo .ACâ-
mara Municipal Ic Edo Horizonte tern sabicbo
rcconheecr o valor e o menlo e nOO clistribui
tItulos a esino. Quando os concede, C porque
C incontcstavel o menlo de quem o recebe.
Por estas razoes, nibo von enumerar. agora. os
mCritos di Professora Alice Nassif, porque são
inibmeros e porque inn fenir a sun modCstia

A sua bondade, o sen fino trato 	 a
niarn clogios . Nan Os faco entibo . Pal n
('0111 amor, porquc C a ave (10 bern'Palo
la coiiio a cniatura que, durante toda si
(Ia. soubc scilicar a sernente do saber, a

Serncou. 1)01' toda a vida. a meihor Se
tc:liçdes na mclhor terra - A INTELI

1.ançando a semente sobre tOo fértjj
i'eno, nOo esperou a colheila para dela

1uso; deixou-a para clue ,I 	 crjatnra''
inaia fizesse a saira clue, scm 	 diivjcj5 
1i1ii5 ladivosa e bela. 	 e

Aquelc (idle tern a sua inteligCncia cupj
ila lie ciCneia, so pode ciCnciacoiher e d 3.

ti'iboir . Aqoele (jtie tern ciCncia para co
e (rue souhe ('oIlier, faz (let','  o meihor
(' 	 o plantio feito Pcld(5 limos dessa rnestri
(IUC plantou coiii alibi', somnente amor POde
erinnar.

Eis por hUe ('Siliflios aqui em tomb de4
PU'i1 eol)ni-la (to afe to c nepetir-ihe corn bran.
hula

"Es sublime. ponquc Cs Illodeladora di
geintelincia e (listriliulste a verdade; es subt.

inc pocque, selfleando a scmente do saber,
nicosie 0 malor hem a humanidade, Lutast
('Untia ,I Es urna iuz nas trevas
ilesmno aposentada, nOo podemos dizer qui
losie. Digo-le que Cs. Presto em ti a mator
e fllaiS c'omovida honicnageiii OS profess
i j e lode o mnundo

Es o ('aIfiinibo! Es o guia!
Muilos caminlios silo pereorridos coin i

ruino (Joe lu indic'aste . Os medicos, advogm.
(105, ('fldl('flhcil'O.', pi'ofesores (imic hoje brilhan
silo di man t m's qlIc In tomaste e pedras bin.
las 010 Ildpidaste. (lando-lhcs briiho, gloria
V. 11)1'.

Seu l Ii, mestra, mnuilos nada seriam! Sell
ti, as trcvas (Ia ignorOflcia seriarn trernenda
c lerniveis.

Es a aye do hem e do amor. . Es a di
ti'ihuidora de licOes e saber. Es artifice dl
inais respensavel das arIes : transfoninar I

ignoniol to Cmii SilhiO ; modclan inteligênCla
consciencia e lar-Ihesav erdade"

111d0. o funcionalisnio pibblico estaduai
iciOu_s(', durante imlguni tempo, (las beiezas

1520 5çãO medicinal clesses banhos; entretanto,
itimos governos de Minas, Icvados pon urn
rito fl1is empresarial do que social, to-

rn (Ili11'0 aquela estãncia apenas o canáter
raft' Assim sendn, foi-se desvirtuando,

eli Yez 
mais, a finalidade da criaciio desta

clue constitui as terinas de Araxá. Quando
foj criad a a HIDROMINAS, adotou-se 0 carOter
1mpresaI'lu1 em toda a sun tOnica e, assimn
ndo, as taxas sOo cobradas nOo so para 	 OS
hoS niedicinais como também para 0

so de toalhas. 0 uso (Ill piscina esportiva
oi impossib ilitado ao funcionalismo pdblico.
floje esta situacOo é quase irnpraticável pelo
ba'° poder aquisitivo do funcionOrio pübli-

. Agora temos apenas o Hotel da Previ-
Jncia, anhigo Hotel Cum'a e Repouso, eons-

Ido cool as finanças do IPSEMG, construI-
do corn a arnecadacOo dos associados do Ins-

Otuto. Esses mesrnos funciornários, que cons-
truirarn o hotel, estilo praticamente impedi-
dos de usar a praça de esportes por causa
do alto preco cobrado. Por essas razOes, hoje
ocuparnos a trihuna e apresenlamos requel'i-
menlo, devidamente apoiado.

Veja, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
que a nossa indicacOo n.-to C apenas no sen-
tido de nos prcvaleeermos das instalaçOes da
HIDROMINAS. Na verdade, aceitamos o sen
caráter empresanial. Entretanto, nOo podemos
tambérn deixar de lado o interesse social do
funcionabismo pdhlico, inleresse social clue
orientou a idéia da constnuçOo do balneário
das termas de Araxa.

Encontra-se ainda enm I ramnitaçiio nesta
Casa urn projeto do ilustne colega Deputado
Jorge Carone Filho, que pleiteia urn desconto
de 50% para o funcionalismo pñblico civil e
mililar do Estado, nas instabaçOes do Gran-
de Hotel e, conseqilentemem-ite, nas termas per-
tencentes hoje 0 HIDROMINAS. Mas nOo
Pretendemos apenas participar desse descon-
to. Querernos nOs, funcionOm'ios pdblicos do
Estado de Minas Gerais, clue o nosso Institu-
to de Previdência, que C nosso, pol'que vive

flOssas contnihuiçOcs; que C nosso, por-
line foi assim criaclo pela própnia hi, quere-
11105 clue dc se estmbeIt'ça, e ciue seja construi-
1a tambCm uma pm'aça mic espom'tes junto no
11OSSO hotel, Pill! (lot' POSSO1flOS desfrutar e
Ofllandar as acOes (lessa praca de esportes

On] patm'imOnio iiosso.

Sr. Presidente aem'edito quc a própria
1iCada da ARENA, composta de ilustres de-

003dos, alguns imiais expcnientes do clue nOs,

('0111 toda a sabedom'ia, coin todos os ensina-
iii('ntos que tCrn transmitido a nOs, ainda inex-
peniemitcs na vicla politica, saberá trilhar o
caminho certo, Os i'umos capazes de atender
-I reivindicaçOo social do funcionalismo
pcmblmeo do nosSo Estado

Ainda por felieidade nossa, contamos
(0111 a colaboraçao dos Senhores Deputados
Ia ARENA e jib teinos, inclusive, a assinatura
Ic mnuitos deles aposta ,'I nossa indicacOo. Nes-
tim condiçOes, poderernos enviar a S. Exa., o
Sr. Pm'esidente do IPSEMG, a nossa reivindi-
cacao coin apoiamento de todos OS ilus-
tnt's deputados que integnam esta Casa. Den-
tro dessc prisma, dentro desse pensamnento,
iem'editiimnos que comim esta obra estarOo Os fun-
t'ionarios publeos do Estado pelo menos aco-
bc'itados dentro daquilo que des mais an-
seiarn: ,I no esporte, nOo so os
funeionOm'ios, mas também dos seus depen-
dentes, que hoje compöem, talvez, urn dos
mmlaiol'es contingentes previdenciOrios no Bra-
sil. d'oni eem'ca de quase urn milhão de pes-
sons.

Trim la-se de urn apelo que fazemos e que
traduz nossa indicacOo pana que possamos,
aintla miesta legislatura, ten o prazer de re-
tomnar a esta tribuna para tornar vOlida a
posmçao tic S. Exa., o Exrno. Sr. Presidente
do JPSEMG, conio umna realizaçOo das mais
eomiipletas nil gestao que hO pouco iniciou 0
fremit e d aqiele instituto

CRITICAS AOS SRS. SENADOR DINARTE
MARIZ E LUIS VIANA FILHO

O SF1. DEPUTADO EMILIO HADDAD -
Sr. Presidente e Srs. Deputados. 0 Pals vi-

m'egime do hipantidarisnbo, emnbona at-
gummias conientes dc opiniOo publica, sobretu-
do connentes polIticas de muita influéncia
junto 110 Governo, desejem o nestabeleci-
menlo do pluni partidarismo

Aenedito que, cm 1976, hem corno em
1978, tem'enios a i'ealizaçOo de eleiçdes debai-
XO (1(1 regime bipmii'tidarisirio. Tenho segui-
do coil' rnuita atençOo os debates politicos
(JOd se travarn ciii Brasilia a respeito das fu-
tunas eleiçOes.

Ainda hoje, os jornais nos dOo conta
de entrevistas do Sr. Presidente Nacional da
ARENA. I)cputado Francelino Pereira, em
que S. Exa., usando de sua autonidade de Pre-
sidente Nacional do Partido do Governo, re-
bate insinuacOes veladas on mesmo ermtrevis-
las feitms por eornpanlmeii-os seus, pregando

INTEIIESSE SOCIAL NA CONSTHUcAO DAS
TERMAS DE ARAXA

0 SB. I)EPUTAI)O FIAROLDO LOPE S -
Sr. Pi'esidente c Srs. I)eputados. As grande
('ondlUistas (10 funcionalisnio publico de .
nas Gerais estOo se cxaUnindlo coda vez maa
He1enhro .' I Casa (Inc. no (boverno do S°

dose ex-Govei'nadon dc Minas. Befledito
ladanes, (Iudmndlo ainda secretOnio de Est2

ic Minas Gerais o ilusire ex_(bovern0i
rael Pinheiro, eonstruiu-se no Barreiro,
.\raxO. 0 (braflde Hotel e as tCl'maS, para
m'açOo de looms c hanhos medicinalS.

\ aquela epoca. Sr. Pnesidente, ja era
,1iiento lesses iustm'es homcns p6bl1c0S

0 caralcr empresanial e social a esSas 0
b

tao hem constnuilas no Cidade de Ara%a
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de uma forma direta e, em outras oportunida-
des, inclireta o estabelecimento de unia dita-
dora em nosso Pals.

A Triburia do Imprerisa de hoje, na pri-
meira pbgina, citit nominalmonte a Scnador
Dinarte Mariz e o Senador Luis Vjana Fliho
como clementos preocupados, dentro da ARE-
NA, em no realizar eleiçOes, seja em 1976,
seja em 1978, pois jb estbo preganclo osses
dois cidadlios a possibilidade do urn golpe de
Estado, caso venlia o MDB a see o venco(lor
nas oleicbes de 1978.

Gostaria do chamar a atenção dcsses dois
homens pdblicos -- inclusive um deles jb foi
governador do urn Estado importante, como

a Bahia --- para o cuidado quo (levem toe
os hornens politicos ao fazer a anMise de
qualquer aconteciniento. Já esliio preocupa-
(los coni as oleiçOes do 1978, quando temos
uma oleicão polo frento em 1976, pant nós
do MDB, muito importanto, porquo serb a ho-
ra exata de mostrarmos a nossa forca e o
nosso valor em todo o território nacional.

Nbo podcmos ultrapassar ossa oleicbo,
pensando na de 1978; devemos Ic tranqüila-
monte poe etapas, scm precipitar as aconte-
cimentos.

Mas a gente verifica quo esses clemen-
tos nao saliernos Sc sbo \'OZCS isoladas ou
Se ropresentam alguma opniao quo possa in-
fluir na Area do Governo e na brca (Ia ARE-
NA têm suas afirmativas rehatidas nho pela
oposicao, mas polo propria palavra do Presi-
donte Nacional do ARENA.

Considero esse fa to 11111 faIn politico
muito impol'tantc, porque Fran celino Perei-
ra jamais viria a pbblico contestar dois do
seus companheiros, (lois sonadores da Repd-
blica, ibis demon Ins mtegrantcs do quadi'n do
ARENA, para dizcr (100 as regras flao serao
rnoclificadas, e oue o Governo e, por via de
consequencia, os partidos politicos jb conhc-
cern as rogras dojo go para 1976 e para 1978,
scm quo fosse a vontade (10 Governo.

E prociso quo os partidos politicos, tan-
to a ARENA como o MDB, nbo deem guari-
da a esses elementos preocupados ünica e
exciusivamonte com sua posiçiio individual on,
talvez, corn sua posiçbo dentro do contexto
do Estado a quo pertencent, (Icixando do lado
os interesses maiores do Pals.

Ms. do MDB, desejamos colaborar para a
pleno restabelccirnento da democi'acia no nos-
so Pals. Mas nbo serb ouvindo entrovislas do
Senador Lois Viana Filho e do outras quo va-
mos dar nossa coloboracbo

Dovernos, agora, passada a fuse de
ganizacan dos dirotórios proparar-nos
oleiçoes (10 76, Pals samonte mostrando i ii
rcsses polas oioiçoes, mostrando a partjc
ofetiva dos pai1iios politicos é que
lbS i'aiiin1iar para 11 1110 Sonh{t(l( ( noriiie
(10(10 democrAtica.

1)a pai'Ie do MDB, nba liaverb nenhurn
1)0(11110 para quo a Pais catninhe flal'mflalme'
Solo no brea dos oleiçbes, seja na brea do des
volvilmenla cconomico-financeiro, lutando e.
1(1 rostahelccirnento democrbtico ; pl ext'
cho do todos os atos do excecbo; Para
Padoi' ,Judiciario pa api'eciar todos os
urillicos de tados us acontecirnentos Gos°

m'iainos do vor restabel cc hi C) 0 I(obeas_cor
('lii [OCt11 It Stilt plenitude.

() Pi'esidon te (1(1 ARENA, através dot jor.
ibis tie haic, diss' (100 OS VOZOS isobadas, den.
[ia (10 SOil ptti'tilo, sao vazes (1 00 nbo t6i0 flenhurna autaridado o nao devern morecer di
PAS n('nhurna atoiiçao

Fica, Pals, 10gm sti'a(a 05S0 entrevista da.
(III ijela Pi'esidente '\acional da ARENA, qu
C i'(alIIlen [0 (((10011) clue illOiS interessa a t
dos nós e an Brasil.

Matéria Aprovada

PROTETOS DE LET

N. 261/75. do Sr. I)pu[ado Kenul KumaI', (l ot ' Icr1ara do utilidade puhlica a Coo.
!i'bneia Sbo Seijastillo do Sociedade São Vi.
conIc lie Paulo. de Carlos Chagas. em 1. 4 dim.
cussan;

n. 262/75 (ex-Projeta n. 9 1.198/74, 
des"lInvadu) . do Sr. Deputado Gerardo Renault

(100 occlara do utilidade pbblica o Centro Espi
rita Dr. Augusto Silva, corn secle no Munia
plo de Lavras, em 1. 1 discussbo;

n. 263/75, (10 Sr. Dopulado Euclides Cit
Ira, d ecilarando de utilid ado pbbl lea a Unili
dos MO1'IIdOreS do Bairro Sbu Vicente, de Ita-
111101. (III 1.' discuss-51o.

P\I1ECEHES

1)o m'odaçao final do Projeto de Resoim.
çho 158/75 e dos Projetos do Lei n.s 159
ia. 1(é) 75 e 221/75.

pRESTDiNCTA DO SB. 1)EPUTADO
.JOAO FERJIAZ

Comparecimento

Jobo Forraz 	 Fernando Junqueira
Wilson Tanuro --- Lbcio dc Souza Cruz -
Said Argos - Junia Manse 	 Pedro Gustin
- AmliCar Padovani --- Antonio Dias --- Car-
los EIoY - Carlos Lenios --- Christovam Chia-
radia - Cicero Dumont --- C 	 Macid
pilton Canabrava --- Dclfiin }Iihcjro -- DC-
flio Moreira - Domingos Lanna 	 Elmo Braz
- Ernillo Gallo - Emilio Haddad	 Euclides
Cintra - Euripodos Craide -- Fbblo Vascon-
cellos - GenCsio Bernardino 	 Gerardo Re-
nault - Gomcs Moreira --- !Taroldo Lopes
Humberto de Almeida ---- Jesus Trindade
João Marques - Joao Navarro - - J050 Pinto
flibeiro - José Bonifhcjo Filho --- José Honó-
rio 	 José Laviola 	 José Santana 	 Luiz
Baccarini - Mendes Barros - Milton Sales

NarcClio Mendos - Ncif Jabur --- Nilson
Gontijo - Nunes Coelho - Bairnundo Albei'-
garia - Ronaldo Canedo --- Sérgio Ferraro
Sérgio Olavo Costa -- Sylo Costa - - TelCmaco
Pompei 	 Vicente Guabirol)a

Expediente

OFICIOS

Do Sr. José Fernandes Filiso, Secretbrio
de Estado da Educaçbo, em atendirnonto 00
Requerimonto n. 9 189, quo encaroce a boos-
sidade de dar cumprimento ao disposlo no or-
['go 16 da Lei n. 9 6.277, do 27-12-75, informan-
do sobre a regulamentaçbo (10 artigo mencio-
nado polo Decreto n.° 17.222. (Ic 23-6-75.

do Sr. Fernando Megro Voinso, Pi-esidente
do IPSEMG, atendendo an oficio n. 9 1.911,
lobre a viablidado da criaçho do postos me-
thCo;odontolOgicos daqucla autarquia em Ai-
mores, Go'ernador Valadares, Toófilo Otoni
I Haul Soai-es, esciarecendo quo se acha em
elaboraçao estudn i'isando concluir-so pela mo-
dida mais convonjonto ao IPSEMG o a seus
iiSUárjos;

da mesma autaridatle, cin rosposta ao ofi-cm0 n. 1.684 quo solicila a co-participaçhn
0 IPSF'q no canstrucho do urn hospital em
assoS, informan ([0 (Tile. eonslruida a hospi-

Pela enmunicll tic tie Passns, pader-se-la es-'mar Urn 
c'(rlVCnI 	 ('(01 a rofot'ido hospital.

ira IenI 11;	 I ':aL1l• I	 [a 1PSFMG.

Proposicôes

FBC)JETO DE LEI N." 277/75

I)eclai'u do utilidode pOblica entidacle
(100 illOib cinna

A .\sseinhiCia Legislaliva do Estado do Mi-
ims Gerais decreta

Art, 1. - Pita cansiderada do uliliclacle
public'a 0 loyal Esporte Cluhe Mesquita, do
t'l ([11(10 [0 i\Eosquila, Estado (10 Minas Gerais

A't. 2." --- Esta lei cairo em vigor no do-
[t do SUIt puIlit'açiio -

Art. 3.' 	 Revogani-se as disposiçOes 0111
0(1111 F11l'ic) -

Solo ([Its llcunihes, 15 (10 oulubra de 1975.

José Iloimório 	 -José Boiaifdeio Fuji0
7('leJJ(Ue0 Pônmpei Jesus Triimdade - Do-
Ininqos Lamm --- Emilio Gallo - José Suit-
lanri - Fernando Jun queira.

Just!f iccu'do - - 0 Royal Esporte Clubo do
Mesquita, elitidade recreativa, pessoa juridica
de i im'oito pi'l\'ltdo, tic ha anuito y em contri-
Ijuintto 0110rmernenle para a difusho do prbti-
cas esportivas on Municipia dc Mesquita, em
seu Distrito do Santana do l'araiso, e em mu-
nicipins c'cunvjzinhos

Sua tiit'etnria C composta do pessoas idO-
nt-as, quo muito ealaborain corn a difusi'io (10
t'spamle naqucla coniunida(l(', Scm nonhum Onus
para a entiuiacle - Justo, pois, considerar-se do
utiiuiatle pbblica i-efenida entidade, quo, (IS-
sun,terb lliaiorcS climensOcs para o que so
dispOe.

José Iloiaói'io

REQUERIMENTOS

N. 668, do Sr. Deputado Gerardo Renault,
sulicitanulo quo so faca apelo ao Sr. Govenna-
da y do EsIlalu e an S r . Secrctbrio do Traba-
Iho c Acho Social, pam-a quo seja construldo
pi'lii Diroloria do Espnrtes do Minas Gerais urn
gin hsic poliesporlivu cobeilo 0111 Silo Sohas-
ii ha da Paraiso

n.' 669, (Ia mesrnn parlarnentar, requo-
rondo quo se onc-aininhe apelo ao Sr. Gover-
molar ([0 Estado 0 00 Sr. Socrotbnio do Tra-
boiltu o Açho Social, a fim ([0 quo a Diretonia
do Espoi'Ios (IC Minus Gerais eonstrua um gi-
Itasin pnliospnrlivn (-nhortn, no Cidacbe do
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fl. 0 670, do Sr. Deputado Cyro Macid, re-
c1tircndo que semanifeste apelo do Lcgisla-
tivo rnine jro ao Sr. Ministro Armando Fal-
(ac) e aos Iidercs da maioria e minoria nas
(luas Casas do Congresso Nacional, no senti-
do de que it alteracSo da Lei Coinpiementar
n 1 alcance também os requisitos enumera-
dos no seu arti 2., sobretuclo o do item
IV desse artigo;

do Sr. Depulado Euclidcs Cintra, comufli-
can do o falecirncnto do Vereador Sousa Go-
flies, ocorriclo em Maria da Fe;

(10 Sr. I)eputado Mendes I3arros, solicitan-
(10 ciue SC encamirihein votos dc congratula-
cods ao Grêmio Literarjo Tristjjo dc Ataide.
(IC Ouro Preto.

Comunicaço

D 0 Sr.Deputado José Santana, parlicipan-
do S Casa o passamento do Sr. Mozart AntO-
nfl) d€ Limit. de Barreiro Grande

Pareceres

Reccheiaiiiii paracer favorávcl
Pa Mesa da Asseniblcia. i RCCJUCIiIildilIO

n. 552;

do Sr. Depu Ia (10 Cicero Dumont. oral, o
Requeriinento n. 0 670;

das ComissOcs de 	 Constiluiciio e .Jus-
tiça, Econonua e Obras POblicas C Finan-
ças e Orçamento, o Projelo de Lei n.' 251/75.
em discuss5o Onica:

(las Comiss6cs de Constituic5o c .Justiça.
Serviço Pt'iblico e Finanças ( Orçaincnto. o
Projeto de Lei n 0 244/75, coal volo din SCUd-
rado (1(15 Srs Deputados Luiz Buccarini.
Nilson (;ontijo. Fcrraz Caldas, Neif Jabar.
Sérgio Fcrrara, EniIlio Haddad, .JoSo Pin to
Ribei ro. ao qua] mi apresen Iada a seguint

EMEND.-\ N. 0 I A() PR()JET() DE
LET N.0 224/75

Oriole se li:
"Art. 18 --- A gratificaç5o perccl)ida 115

mais de quatro afloS. na data (lesta Iei,
forma prevista no arligo 38. 	 5 .', da Ui
n. 3.214. (Ic 16 (Ic outubro (Ic 1961. CofiSti-
tuirS vantagem pessoiI (10 funcionSrio (]UC'
retornar S repartiç5o de origcm 00 Ii spen
saclo da funç5o. scm SCC II pedolo"

Leia-se:
"Art. 18 -- A gratificaçiio percebida

mais de quatro anos, ate a data (IdsIls Ui,
nu forma prevista no artigo 38. 	 5.". ia
Lei n. 0 3.214, (Ic 16 dc outubro de 1964: cons-
tituirS vantagem pessOal (10 funcionSrio qo'
retornar on tcnha rctornado ti reparliçao (it,

origem on dispensado cia func5o, SCm SCF 1

pe di (10."

Saks (las ComissOes. 17 (Ic outubro (II'
1975.

Vieeic!e Gitubirohu. Presi dciite -
fliimonl, liclalor (IeSii.pia(io ---- -JO(Io	 (WartN

J?uiiiiiindo -i lbCC(J(1J'iC -	 EliCli(/c's
- - Liii: Ji(1C (11101 - 	 Xei/ Jabal'-j

	

Pinto Riheiro	 Sér1jio Ferrara -	
055

Lemos 	 lose l3onifueio I' iliio 	 (.1SISIo0
(]liiaivulio - - Emilio 11(14(1(1(1 - - \ ilsoji Go011.
- - Jesus 'Jl'ili(lO(Ie	 -f?o,ioldo (unedo. 	 1(1

Iicc'chcraiii parccC'r (IC' r('daCI(O final

PII1),JE'I() DE RFSOLUCAO N.' 158/7

Apiova tc'rfl)O (IC ConiratO firmado
cfiIrC a Comioin0i.. (IC PrOCCSSainent0 d
I)IoIos (10 Lstado (IC' Mims (crajs e a
S ('('CC' lana (IC EsLolo 1:i Sac'ole

A Asscmbléia LC-giSlaIiva do EIado de
Slinas Go-'rills aprova

	

Art. 1 . 0 - 	 FLa aprova(10 0 Icrmo
('Oiitniito fii'fliIOIO, CIII 	 I; 	 (1C 	 jiiIlCiI'O (Ic' 1975,
cntre it Conipanhia (IC' 1 0 iO(CSSII1I(C'11to de Da:
dos to F.stcIo (le Minas Gerais c a Secreta.
ill (IC Eslcolo dil Saiole, part) prestaç5o de

l(SSIStC'iiC'Il( téclilca C (Id' SdI'Vi(OS dc racjona.
li'/.aCIO) c1(llI) ill iStldlivl( C (IC P10ccsS)iflIdnto de
(Ia d os

Pa r5rafo liii ICO - 0 tdfm'( de cofltrato
Ic (lad' tra Ia o clIt1o. Pass,' a fazcr part(

integran IC' (IC'SII( rcsolaeéo
An . 2.--- As dcspesas decorrentes (leste

tenIIId( (IC' COO trato COI'I(Fiid( a conta da dotaçio
33.01.14.07.0212208.3.1.3.1 do Orcamento
vigeniC'

	

Art. 3.'.' 	 - Esta rCSO1IiI5O C'fltra dlii Vigor
lid data dC sun publicaciio

	

Art . 40 	 Revogam-so its (IiSpOSiçOd(
(ill contrario

Sala (Ills ComissOcs. 16 de outubro de
1975.

Doniiiiqos Lonna, Prcsi d COld' - XII!
.1(1bhP, Relator 	 Jose floiiifdcio Filho -
.1 inileur Pu(Iovoli i -	 .1 ntbiuo Pius.

PHOJETO I)E LET N:' 221/75

Autoriza 0 Pod'r Execulivo a fiXil
Vafitagdli] JJcCUni'Iii1 para DclegadoS Es
PC'C1il1S (IC' POIi(ia. n:i forma que estc
hdl dci'

A Asscinbleia 1.Cis]atIVll 	 II) EStII(10

	

i\Iiiias (crais 	 leinl

Art. 1 . 0 AOS (IC'l('dd(lO, (IC' ('anreira liP5
SCflia(IOS C' 1(05 OfiC'il(iS (III !oIid'il( Militar. (I,
CC'SC'lV8 Oti 1d'tOil)ilOIoS. (teSignallos Pala ()
XCrcIC10 (ill fUfl('S1) InafiSitoCil( (IC' DCIega

	

LSpCCiI(I (IC' 	 )O1IC'id. ('In (lCICg 
i.
aClas (10 interior

b Estado, nos tenmos (10 CSPCC11V0S re
lainentos. sera C' 00(1(11 dci unia vantag6l,
C'uniania, a titubo (IC in(IcnizacaC) de (ICSP
ciii valor correspOndlente dos (IiCS ehfl
r'xerccrenl it rcfC'nida funçSo

&rt . 2 . 0 	Fira o Pocler Exc'cutivo auto-
a fixar 0 valor (Ia van lagem a clue se

re C) artigo anterior e a baixar a icgula-
que se fizcr nC'ccssisnia S execuçiio

dta lei.
Art . 30 (1d51)d5a5 (Iccorrdfltcs cIa

licacao desta lei cOrrerad) S conta (IC' do-
taq
aP ses orcamentOrias próprias (lit  Scc ictania
de Estado da Segurança POblica

Art. 4." --- E.sta lei ('ntla ciii vigor iia
data de sua publicacSo.

Art. 50 	 Rcvogani-se as disposiçOC's
em contrarlo.

Sala das ComissOd's. 16 (IC' outuhi-o dc

Dorningos Lcmna, Presidente - Neil
Jablif, BC'Iator 	 lose Jdo.iiifueio Julio
.ImilcaF Padovani	 Antonio Pius.

PROJETO DE RES0LIJA0 N." 160/75

Api-ova o cOflvCflio celelirado efltnC' it
Superintdndência do Descnvolvimcnto (la
Pesca C o Estado (IC' Minas Gerais.

A Assernhleia Legislativc( do Estcubo (IC
Minas Gerais aprova

Art. 1.0 - Fica aprovado o convênio Ce-
lebrado cm 7 de maid( dli' 1975 cntnC' it Supe-
rintendencia do Dcsenvolviniento dj Pcsca
- SUDEPE, e o Estado (iC Minas Gerais.
atraVéS Cla Secretaria (Id Eslado (lit Agnieul-
tura. ViSafl(1C) ilO (IC'S('nvolvillld'Iito ilci PC'Sca
e a fiscalizaçSo CIO sCu C'XdCcii1O

ParOgrafo Onico - - 0 conveflio (le clue
trata 0 artigo pasSa it fazer j)artd integran t(
desta resoluçSo.

Art. 2.' A contribuiçSo financeira (10
Estado, no valor (Ic Cr$ 130. 000,00 no pre-
sente eXercIcio, correra a conta (Ia vcnlai
3.2.72-04.17.1032.305 - Controle da Pesca
e Fornento S Piscicultura do Orçafl)cflto vi-
gente da Secretaria de Estado (la Agriculturcs.

Art. 3. 1 	Esta rcsoluçiio C'ntra em vigor
na data (le sua puhlicaçiio.

Art. 4.2 	 Revogam-se as disposiç6's
em cont6rio.

Sala clas CoinissOcs, 16 de outubro (IC'
1975.

Domingos Lanna, Pncsidente 	 -.Neil
Jabur, Relator 	 AntOnio Pius 	 lose Bo-
fllfacio FilJio	 Amlicar Pudoi'uiui.

- (Nota (la Di-js5o (Id RC'dacad) c Puhlicc(-
tao - 0 cofl\-bnjo foi publicaclo nailegra
no Diario (10 Legislativo, no itci (bcsta n'u-
mao.)

APO SENTAD0RT S T)AS I)IF1ETOBAS DE
(;RUP() E.SCOIAR

0 SB, 1)EPLTI)0 SiTIGl() ()LAV() COS-
Sr. Prcsi ' C'iitc. Sns - Dcputados, I"uno

mpre mci dl) l( ho 	 0i') ("cC"cIl l' as no''J	 (1	 fl'() 	 'C''

ins de gl'Clpos cscolares. cUd exerceni lulssao
(las Inais sérias e nCibres, no contexto nSo sO
Cleste Estado, mas tambbn) no contexto e no
concerto (Ia proPnia NacOo.

Nós, do MDB, levamos it iinputacOo de
que Clesdjaflios scniprc bons wneiviientos, boo);
ordciiados. Ilias nod) clesejamos nfiflcl( o ati-
nidnto (IC iinpostos flC'fll a criacSo de taxc(s
quC' possalIl penillitir venciIflC'fitos incus ade-
quados ad) funcionSnio

.Alas, Sr. PrC'Sidlentd. CU acredito (l UC o
Estado (lc Minas se j a urn Estadlo poIeioso
E, quando SC' trc(la (IC 1.ilIia situa"Oo berrante,
(lC' unia situaeiio flagrant.', cI evo (lizer quc
cabe nOo sO S oposicOo, rnas Iambén S
prOpnia situacOo, (IC'fltCflcilIr C'Sse cstado (be
coisas prenientes, Para que se jiossa cncontrai'
nIna solucOo acIC'CJuada pana d) prohb'rna

\eJainos 0 pIOIJIC'lfia (be UITIII Cliretola (IC'
eStaheleCin)C'flto dId' CIIS1flO . 	 Adir dora CXC'!'-
cc, efetivaunente 	 tlrIIC( dllC'fici realiiintc C(flC'-
icsa trahalliosa - 	 Silo inSineros os C'ncargos
(IC' sua funcSo, iiiicnsos Os seus problcmas,
lilas parcos Os seus rccursos . Pal eu ten o
Coflcd'itO (IC que a chd'fill lUd a dird'tola (IC'
urngrupo escolar oil detinia ('scold C'xereC'
o realmente trcibalhosa, mais do quc aquelas
chefias que apC'nas rcpresd'ntal-n Cliii prd'lfliO
NOs sahcioos InClilo hens que d'xistC'ln chcfias
politicas, chclias uue tern a ohrigaçao ape-
fills dc preliliar os seus oCupantes . San aquc-
las C'lahOFa(tas nos laboratórios politicos. Mcis
a chcfia onerosa, (JUC quase ninguOni (lese,jli
- C) no caso C'Sta a c1icfii de tim grupo CS-
colar, dc lola dird'tora dc urn grapo ou dc
uiiia C'scola -- a C'SSa niflgClC'IIi prC'Sta jllSii('11.

Sen So. vC'jalnoS 	 a (liretora de uma es-
('((111 01.1 de Cliii grilpo escolar. quando 5€' apt)-
Sen ta SilO plesinent' pC'rd e a gratificaçili( (IC'
chd'fia, n-i-to recC'hC'n(Ic( scu orddnado de chef)'.
E 	 nos 	 sabdlliOs 	 CIUC 	 OCOrrC' 	 u'Xa I iiiien to
o cOfltl'arid) (0111 todas as funcild's de C']iefia.
corn toclos aquelC's que t6ni incorporciclos aOS
Setls \'C'ficillldfitoS ((S proventos dc chcfe . Mas
a elicfia (Ia (Iird'tora (Id' ('ScOld OU grupo ci-
colar, djC C' trahalliosa, flli() SC ('nqua(Ii'a nos
vencimc'ntos cIa futura pr((fesSora. (111 futurcu
(Iirctora a lJOse1l lis (in

Pal, nc'ste instamile. tecenmnos alguns CO-
miientarios no sd'nti (to die clue a propria 1)1(0-
cada (In situaçiio possa alcrtcir o Sr. Sccrt'-
tarid) (11) EdueccOo e o Sr. Governador do
Estado, a fim (IC' qtic eliC'Ontrdrn unia formula
cli' rC'collipeflsllr dSSlls abliega(Ias e ISo sacri-
ficadas professoras dlirctoras, na sua luku a
frente (105 grupos escolares on (las escolas,
no rnomnento em clue Sc aposentem . Muitas
temii (bias viclas : unia, cm Stia CSCola, CUc'
transformam ('iii segundo lar; outra. (IC dona-
-dc-casa, lillIC (' d'5pOsa . E prciso. portanto,
fazC'r essa homd'ncugem. (t il e sci'a das iiiacs
justas quc o Estado podena prestar a essas
alnld'gadas prafessorcus, pIlla clue teiiliam (On-
(IicoC's (IC' serc'iiI recompensadas qaan do. apos
1111111 viila (IC' pic'stcçao (IC SerViCo. COIfl (1Cs-
veIn c ('dl inlio. SI' aposen lam c passarn a
cii LIar (to sell mr. da suit familia, do sc'u
C''1poso (' lid' seus Ilihos.
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'hi

E necessarlo sepai C1IIOS () JOi() (10 1li().
JJ(II0 (lue flTflU1ifl veja nesso fOSSil asserliva
qualquer interesse dern agógico E 11 ('('(5-
5011(1 que Sc reconhieça, fleSSe IflCU pl'ohlUflCia-
menlo, imiinha ff1111 C exciusiva ifltCflCiO de
l'eparar umna 1amimcntivel situacIjo iflUst1i

GaLe, poitiinlo. 'I oposiçao em'ilicar [nra-
niente, e é o clue teinos feilo, nesta tribune

riCIII outras oportum)la(Ies. Sabenmos ([us dif .-
('Ulda(ICS (lii Estado Ciii papal' exallilni mte 1)
que é devido ((OS seus fUfl('iOflaI'iOS .a(jilC-
N's que prestarn sells serviços No EsLolo

Flainos SCi1iCC ([0 1)CSSoal (Ia Poliini
\i1itar, ouc e inal reniunei'udo e tanibemmi das
serventes eseolares. criaturas que estuo aire-
fla(TaS C que 1100 iii'reeermi Lii lit)() (IC hula-
rnento, porque fuzeni duis escolas 0 'OH SC-
gufl(To Jar. Els sequer I'eeCl)(ni 0 sniaI'i)
nIIfiifllO, quan (10, muitas (ieiaS, Oil tO(aS. tra-
liutihamn Tflais (IUC as oito Novas (1 i(I'iuiS

Compete (I flOS, (11(0 So (Ia oposiao coulo
tambéni (Ta própria situaço, alertar as auto-

ridaoIes palo one CSSas iniusticas seaui i'api-
(lalliente soTueIoria(laS . E niais (to ene JiISto(
(JUC seja ([11(10 (11110 respostlo a(leqila(la, corn
a meihoria salai'ial, is abneuiobas i11(StI'aS do
Estado, professorus e direhoras. que I iansfoi-
morn It sua escola cmii sen segundo Jar. iiiuitas
(lellis ahanoloflafl([o sinpiesnien Ic sua vida fa-
miliar, esposo e filimos. pai'a se dedicareni
(bificil tulrela (IC (IIS1]1(ul' C tlllilI)Cnl lii) lfllO'flS(
trahalho de constiluir no eseola urn novo lay.
urna nova fanmi Ii, (1 evotaii io-Ihe Ii) 10 0 0-
in 1io e desvelo especial.

Cube, portunto, 00 Estado. urn Podoi' LXI'-
eUliVO, 0(1 Si'. (ovrnador resolver It siloaço
delicaola c (lificilinla (bus (iiI'Cto1't(5 ([(15 ('510-
beleciniento:; 	 (IC (nsirl 0, (((ten (ben (10- lies
beneflejo da gI'uitifi(uJCilO de cliefia. qua uubo
(Li SUO aposCntui (101] a.

E ne('CSSOI'io (me taiiheiii 1 ARENA se
iI1('Oi'pOi'e 00 nosso pensainento. Palo
ultI'avCS (III participaculo (IC 10(105, levenwi 110
Sr. Go'ernuoloi' do EstaoJo essa l)FCtena:(
Desejanios cirie 0 Estado atCfl(Ia 005 IIOSSOS
apelos C 1100 ifl('ol'ra 1)111(5 ('iii (101 b:irnenthvel
CI[Htv000

Sr. Pi'esidente e Srs . Depulados, é esla
1) O1lSei'VuO'5O (tIle dese'(IvamnOs fuezer, nesta
tribuna, agraderendo a V. Exas a ale nçao
clue nos lou (lispe flsa(b a

CENSUB.\S A() 1)EPUTAI)() ,JO.) NAV.\JIRO

0 SR. DEP[TAI)() SYL() COSTA 	 Sr.
Presidente e Srs . Deputados . lid poacos
(bias, dei entrada. no Mes, de iIII1 reqncrk
mento (lirIqidi) II uiltui olirecao do Bane)) (10

Brasil. pe(Iifldo ('selam('einlo.nto Pont reboedo
uo problenra, qIlc foi denunciudo 1)01' 111(111.
aqui desta trihuna. referent( , i Cia. 1e Aços
Espceiais Itahira S. A. ACESITA . Confesso
(I UC foi 11111 reqto'riliento hastante ti'ahalhado,
(la(Ias as iftIplicuicoeS do Cast).

"do cicseio puu'tii' pura r(tuiiiaroos qo 5-
soais e quero manter a Cticli no uric ('onc'er-
(IC 00 probierna levantado, rnesmn() porquc
11111) C 111(11 ohielivo tratar de pr'oblemnas pes-
soois, do lribuna It Assemhi'ia. porqime ele
SC resolvent de outra mnuneira. nt-to send() ('sb
o( itigal, apiopr'i;obo puira ISSO.
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J)enuni'ici ao!ui as uianobras 'a
[a ACESITA. 11(111 pmnvatizaçiio

daquela Clii presa, ((0 (flicl'el' ('Vitar a 	 1Imila,

pacao. pehi SE1)EI3BBAS, (Ii) c0nli'
11(1110 (111 ACESI'}'A. pi'obdcrna P01' leflr .q1
!rn!hub((. 1)01' ([('111(1 is &studido e
mais munciado. No o'rnhalo ([OS I ll inh or di,
lilCil'a5 (l('iltin('ias 	 ( uni feituis ao 5
fro, (!Or1OldO ulojimi CS[CVO' per 	 do
pOSiO du Siderurqia. 11 irimprurlsa C. pr liii,
iiientc, o .Joi,nul de Minas, levant ., ) ram sa
ldvidao, (10(11110 a llonorai)iJi(la(le (La (Iii' na1

(Ia ACESITA. ('ujOS i'eSpOflsaveis seriuun 0ta
r'eloori's oil aiguns (ICICS Pmocurni (lltjjo sa di.
(I quc SI' puisSavu) bi flu to, parut nuuer
(111 (IHC n5o !(i1(1CSSC !)0a1' . Resoh'j ('flt
o'haruai 	 a (([ha (bireeao do liaf('o) ([0 	 asiP015 cIa nao p(o[(ira fio'ur OiuiSsa ensCa
Itlo inlporfan he. Se o Banco do ilrasjI
leto'ntor ([0 eomitr'oh aciorlai'i) oba ACESI1'

C sahendo 1105 0 (hUe representa It AC1';si1
('lii ternmos (Ic Co'onornia rninci'o, 1)r1(sileira
(IC uoer'vo (10 Bunco to Brasil, (' (Ofida Send0
CII (1111 (lOs acionisluls (10) Bafl('() (10 J3rasjl
!dgieo rub' lU pI'OcUl'IISS(' i'eSguumi'(lar o mes
pu(ti'jlnonio, 111(1 agan( I (( (1(1 Banco (10 Brasit
o que II olirecao( eslavui fazeido pura Prole,
j.Ol' 05 ((((15 a('iofliStaS 	 Antes (1(0 ser depu.
t:do. ('Ii jul lirlbll( (bificU](badcs em obter jr.
forriiaçdes . 'l'endo acdes (10 Banco do Bra,
sib. e conhi'e!ando tie a ACESJT_\, é iógk1,
(1(10'. isavendo qualqUci' Coisa ('111 (I('trimenlo
bo lucius oba ACESITA. 0 Pm'eitldicado senja

o uicooioda. fO ('(IS)). ('u. 	 Veia V . Exa . como
as ('OiSOS SC (lesCflr'OIuumi : 	 fiz este i'equeri.
111(11 to, acredito (JUO ('111 Mm i'Cspejtoso
deniro (10 etieui i)u(l']aiIiCfll(ii' C (111 linguagein
plo'!u(llonIuu' . J)iss' aJ)Cn;us CIUC fiblO podia
t'mitender a omniS;ao do Bimco do Brasil, por.
(lue. ([(is OUu)S, Ul11(( 1 ((U C) b)u(flC'O estava (lesjfl.
l"oriiuobo. 1100 eslava a par do ((UI' Sc PaSsara
no ACESITA -- o one o'i'a lIlaC r'cditavel, pois
sahernos perfeituiin ('f Ic 0 1)0(1Cm' (be informa.
('11(0 ( j utS or'ganizaeo(es (10' CrCdito) flCSte Pair,

W
('. nestc' particular, (' Banco do Brasil a
010101' (u'Lit(EiZOf'flO (be creoilo do Pais - ou
(5 1)011(0. OU mncllioi'. Ii Still dir'ecao, era COfli'
SeiNe ('0111 () ([tlC estava aconiecendo nit
ACESITA, porque, de acor'do corn Justiniano.
" (1111111 cuil;i C'OflSCfi Ic ". 	 .\qor'(i. 	 bverte-me
ilustre Deputado Amnil;'ar Padovuusi clue, ape-
sap (Ia asserhivut d' Jushiniano. cruem cala.
11(111 sCruple consent( , . Concord o. Mai
('(iSO o Banco (10 Brasil Se ('010; 11CSS)' assufll0
('Sf1110 1)eI'fC'itaIilCnIe Cflquadi'ad(( a direcao
(10 Buuco (10 Bu'u(Sil no u(XiOlil(( (ic' Justifliafl5
porquc, SI' SC cabou, e toil sinai ('Vidcflte de
(1111' o'oriSentiti. 1i((VefldO. pot- part(- dde. ma
OhScl'Vliç'uO ([OS u1ci16ClOS (l1( ACESITA

Enlan, Sr Pu'esidenle e Srs . I)oputadOL
(Inc.bVerti 	 UC. ('uso a 	 (bii'crdo (10 lbusnCo

Bl'u(sib fosso' conisenie, (0 estuom'iu( co ln P leta-
nwrite 1(ttll')IidO. porque ('OflllCCO ui 1J0b1d
(105 ((l'gaos (Ii r'elores do Banro do Brasil. C
isto cStl( Id no 111(11 p('did)( (be jnformacO

\'ud ('Si C' pe)biok) (IC inforiuiuicdcs pad
Cornissdo de Justieu(. C' 0 [1USI('C o'olega. 	 '
pulado Joao Navarro. resolve fazer media-Judo 

soor surpi'eeadido ('0111 ui nelici do
I(!(Io (/C .1IIOOS de quo' o Deputado .Jouio
varr'o. uiel]ando fOl'I(S OS tcr'nios (10 reTUC9
nientio '(P°'' Iou substitutivo, Li ne Uue nat
u ienl c seru( apresentado Ito plenarro
('flVib(lr( II bii-ecao (10 Banco i1i 131'OSil.

Sr.
n	

Presidcnte, 11100) 1(ct'ito a in tronussijo
enutadO Joo Nlrvarro flfls negOc ios aqui

do 1'tdos par niini. Ndo é pl'iruei ru VIZ
Jeca°' Deputado Jo1w Nutvar'I'( ulss urn p1'ot'eo Icue jC
	 Ele nuto pu'oced eu c'orl'o hanson te ('o-coll porqU c', d ims on trés VCZCS, ('IC rimeili1i,	 sells ((UC Cii pergun lue';e, (((IC ha y ja

proV111bO este i'( (Ji el'inlo'nto flI( Coinissdo 	 Ii'
Justica

Teflho JJ1'o\as (10' (tile. (1(1011110 I FuOflj[:(-
na Casa 0 Projeto do Ca (bils Iraincn In Ru-Va 

Sr. JO0O NIb¼ar'I'o ulSStlliliu u( pakrili-
We de i)Iéiui . u(tra y és ([0' uni 1(1)111 pOUeo

co para corn a eolega deste pleridu'io. Dis-
iribU em toda 11 u'egido. Xerox (10 IIICU
rojdlO, que aui IIu(via sido upr'ovu(do, sent
minhu assina [lIla, an Cwmi iSsuto )i(' Pcejdi'ia,

or
a	

autorizulcdo do) clio'fe (III coom'denadorja
las colilissilieslt'cmlicas do Assenih]éa lilulo
tao pompoSo punul 1100 Si(4fuiicar I1:(dli. 	 Be.
daniel do Deptilado ,Iouo Navarro (lit,,(Ste
não era 0 prOce)[inlCllto ([(11 )l0vei'il( Icr ('0-
inigo.

\'enl. 00010. o Sr. 	 Nuu'arl'o, will
quc ell p(I'gtlntu(lo, P Inc o'Olbunuca,
por unais de 10 veZes. qtic 0 umIo'u i'l'queu' 01)11-
to tinha sido aprovado, e, hoje, noticia no
Eslado (IC ,iliiias a iloticiu) ([C ul u e o rrio ,i
querimeulto ('Stl(VI( l'C( 0-0 (10 ('If tcrlllos torIes
e que, par JSSO lileSfllO, ((pI'Cscllt(om ((llhSIilll-
tim. para qUC' fhSSC 0fVI(lo urn Banc" do
Brasil, Nj'io l'C'CiS0 do ('o(nbeclnlcnto (li' por-_
tugulês (10 Deputado lie o Navarro: sci 1(01 I-
gir, embora risod es[anmcf le. hIlls SCi . 	 Sc ('IC'
quer rnco[ir forças (IC lid o'raflo'a 0' ([0' presti-
gin no plendi'io III' ('ill) (1 (10 5(1110. C \'aliii(S
icr 0 dJUC (('01 ser llJ)r'oVa([O, SI' (( IliCti re-
queriniento 0(1 SC I) SUhStbtUllvo do Sr. Be-
putado ,Jodo Navarro. 	 Se ctier fuc'er media
corn a (!i'CCuOO oIc( IlululcO (10 Bi'utsul, (plc i

t

ro-
cure outrc( expedienle.Ndo C eslc 	 ro-
cedimento (le innvice-lj)jei' (I)) (iOVCi'fo 	 O'u(
corn a sum li)Iei'u(Ilu'a; 111(0) ((('Cd)) ism),

Lamnento prcdtrndamor1 Ic suhir d I rilfliflb
para censurar o pr'ocedirmienlo do' flu ('olequi -
Mas no I', Sr. Prcsjdcn Ic apr il110'iru( vol
pie elc assim 1(00' ('01110-0

Entm'ei em ('onlfnicacdo ('001 o Banco do
Brasul, mutusdei d sum direc5o 10)10 II (boil-
mentaçao que possuo e jd to'uiho as resposlas
que queria.

Então, p01' quc o Bepu tul( Io .Jodo Nasa
Tern corn este proce(l bUll 1110 j)l( I'll ('0(111 00
Aqui fica a minima ul(lv('rféul('j l( a eslc coNga
Sc quer fu;zc'r nied 10 011 ulpau'ecer, (JUl 	 (Ii'-
ranie outro l(SSHfitO, 110)) uipl')(s-eit(' (II' assun-
lOS lO\'anta(I((S diI' (1(11105 blepuladols uiqui

ele 1(111 mcolo de 110111(11(1' (( u'e(faerimnenbo(,
flaquell.s tel'flioS I'll) ChIC 0 1'(')[ins a (IiI'(('d((do Bancii do Brasil. C Sufal (IC (aC' o'l(' IIIClol

fl0 ter elica, mido (510 whmko interpro -
Jar nern Icr ü porltugués.

CRI'FIC\S Al) I )EPUTADO DALTON
CANA B B A VA

P 0 SR. l)EPUTAJ)() CYRO MACILl. - Sr.
sIdente Si's. Depului)[os, o nohre 1)epu-

Dalton Cli (dli'u( y o acaha (N' dizo'u', (leStulUfla, qirc 	 aSl'n(Obol' 	 l)inai'Ic' 	 MaI'iZaseista e qiro, 	 cia 	 r PINCi-ia NO 001e 	 11550'

1(oCiuele Senadoi' u( m'Cspeito (10 \Il)B, se eXiStCIU
emunistas no MDJ3, c'xistemn tamhérji fascis-
tas no ARENA.

Sr. Pu'csiolentc, ( , it 	 SC) film (IC (1110
C'OiSfl fl('i11 de outi'a , Niio pOSSc( IlSsegtlrllr
cl U e (1 MDB esteja infiltrado de coniunist;(s,

0i5 fill)) pooleriut corrnpm'ovaii' hal afil'inloç(io
Pot' Otlti'O ludo. nao aceito II actisacijo oro-
fend ul pelo Si', Dcputuicbo Dalbon Carlahio\-e
on set" tIe (LIe 0 nobre Senlobor Dinui lie
\iariz seja fascista e (Jul exislam fascistas
fill ARENA. 	 Jsto porque Iutflul)erfl hdo po-
(ICI'iu( cOflpi'OVuj-lO

l0du(Vi(Lg05 tu;l'ia (JUC o riohrc I )epu ho
do Dalton Canaliruva tivesse lido to;ia a liota
PUI)lica(la no Eslado de Minas (Ic hoje C' flOO
apenl(S i(1'll' (lelli . Segundo (liz (1 joi'nu1l, us
in forun:cdo veictrladu( pelo Sefl(oI or de uric
('xistCrll comunjstas 110 MDB LC'niu( 51010) fom'nc-
('ida 	 uo 	 ('11' 	 p01' 	 (110 	 (lepUlbi') 	 do 	 p;'o)pllo
MDB. (t Si'. Tales Rarnaiho

Pi'co a V. Exa,, Sr. l 0 rcsi)[ente, per'-
nt issdo liarn lei' este ti'C't'!lO. Jilihlj('adl; 110
Estudo c/c '1111(05 de lioje: "o \IDB tornou-so'
stispc'ilo, ufirnll( 0 Senadou', (lesde 0 riiomento
('ill (1(11' ((1.111 (10 pi'Opr'lo D( put'o(lo) ides Ida-
ruu(lho, m'ecenleunente, a in for'Ii(u(('do de 01(0'
((lU partio[o esbd infiltl'lolo (le COflul'iiStIS CI
( 1 (10 ' f50 ha conobic'oes (IC ('OIlVjVCF Cons des."

"Diantc' olessas jnfor'ruuo'des", é ulfi ol:t o
Senador (JtIC afim'nia, ''aclin quo' nao se poh'
esperan (Jill' 0 partiolo dIm Of)OSiCulO alcance i
p (((1(01'"

NO (t IC ' Sc m'efere 	 is o(liserVu(cQcs fC'itl(S
pelo nobre DC'putlolC( DAHon Canahravl( it
r'c'speito (IC' )IC'('larao'd)Cs do Sr. (Ii'.vernaol,o'
Atii'cliano Cl1IIVCS, g0((t1(I'ill (Jul S. F_XI1.. no))rC
Depuluodo, repl'o'sentante ([a oposicdo nC'SIu(
Casa, 	 tivC'sse 	 (111(10) 	 C'ofiho'('jnn('fto 	 1(05 	 SI'S.
Deputado', (Ic oimbro 	 Irecbsoi (Ills olecb,(racdl's,
( 1 (10 ' . segtiiido o Es/aolo l .iIiaas de 1ioji,
Ieriain sido feitos no din (IC' onleimi, Cm Bra-
si[iui, pclo nosso Governador. . Disse S. Exa.,
o Sr. Governadou' : "A OipOSicu(o tern C) dn'cito
de disc'ou'oluor e tirai' proveito (11(5 diScor)Idn-
('ills, mas hd (Jill' SI' C'Ondtlzir (IC' rlluineira ru's-
l(citOsa, (jiIC C It ('Ondif'ib) SI/il' (/11(1 11011 paia
111(5-cl' estuihilidade no regime" .. Nada nlais
('1111- 0 do (itic isso, Sr. PresiCbcnte 0) Sr. Go-
vernuldor 1'C'C'onhece 0 dil'C'ito da divcrgéncia,
rcC' OIIIICC'C uit€' iilesrlio (rile, (1155115 diVCl'liéllC'ias,
o MDB tira sUas vu(ntagens. 11Il(S (I (file hla(
deseia o Sr. Governador (' Ctic (1 debate rcs-
vale p1110 o lerreno do clesu'espeito d pessoa
do Sr. Presidentc' cia Replihiica. atitude (TIle
o \IDB, u'epC'tidainente. 1(111 toniuoho COIlS y e-
laç'iio d pcssoa (10) ('IllifleflIC' Chefl' (10 Pals
Ai mba reccnlefit'n IC'. o MDB irisinou COhlipara-
cOes gr'C(iC'scaS. procUrand C ('fiVOlver o Pr'e-
sident' do Hc'pujblica, nurli confron to udto-
r1('fte (lCsfl(VOi'ljvel p1(1(0 S. LXII., coin  pes-
soui oIl' 1.1111 riolietrlo, ta[vez Il'agiC'O, d'iiefe de
fla('uu(( afl'iC'a.flul . E'. aind a ro'c'ntensente, nru-
11111 fOIl( (listl'il)tnio[ (( Ii llIipr'CflSa do Pais , o
Jiarti)l0) (10 OpOSiCul() (leixoti patentCa)IO part
a historia do Pais qUo' 0 Sr. Prcsiolefte )bu(
lie PU bliell lena. C'Olfl 1'Cblt('do) 	 30 n'uhi;' - Ia
dos conti'abos ole i'isco, t011lld() a 	 0.0' iSdo
pn'essionado p01' forms eSIl'u(nlIos - Disse,
mais, que 0 Pu'esidentC' dli Repñhbica nib he-
rio, nub Sua fala Ii NacIbo, )Icclaraolo 05 rCa is
motus))') pelos (111015 t O L L INVtt 	 acjuo' [a l(tulUd(
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Foi urna insinuacao grosseira, unia iflsiflll0
o desrespeitosa (tue traurnalizou a Naç.a,

pois, na verdade desgraçado é o Pals cujo
presidente, para toinar uina dccisao conio a
(TUe tomou, tenha quc a gir premido por in-
iluênc jas espñrias e contrarias aos altos in-
tcresses cia Narão

E isto. Sr. Presidente e Si-s. Deputaclos,
que a ARENA nio deseja. E esta a irnpresso,
certamente, que o Governador Aureliano Cha-
ves quis manifestar a iniprensa cia Capital do
Repabuica . Que haja 0 debate, laos que tie se
tim de acordo coin as normas de respelic)
iadtuo one devern prevalecer nas relac ocs
entre governo e oposicao, entrc aqueles ciue
tm posiçOes cliferentes, laos estao procurando
os meihores caminhos para a Nacijo.

HESSURGIMENTO DA ESTRAI)A 1)1) HOE

0 SR. DEPUTAI)0 DHNIO MOHEIHA
Si. Presidente, Si's. 1)eputados, desejo iiia-
nifestar minha so] ida ned au c a o rcquerin'.ea-
1)) (10 nobre Deputado Mend es Barros

Acabo de ouvir do jiustre Deputad) Sylo
Costa ulna helissiina ci efesa do que1)0(1 cr0
set-intitulado "-,I defesa do processo c
I irna çio arenista", jjrincipainien te (it 1111111
ARENA que inaugura sistema nova It rela-
cionamento coil) os sells filia(los

A atitude (10 Presid ente nacion at da
ARENA. ilustre Deputado Irance1ino Pereira,
a inun roe surpreende illuito 11005, pois, na
condiçao de deputado nlai0ritario no Mum-
clpi0 (le Nanucjue, 11510 posso Iestemunliar,
nao POSSO (li/er ter ouvido o Si'. Franc(lino
Pereira, eni qualquer epoca, falar unto paiavra
scquer sobre a Estrada do Boi . E, no rmii-
utade, se alguérn piider dar unl testmunho nes-
te plenai-io. ijara as anais dcsta Casa, a
respeito (10 quc flao e ama hisloria. Has nina
odissein, clue é a Estrada do J3oi, eses (I)-
poirnentos estarao faihos Sc :I nao se
,juntareni as paiavros do i)enutrolo Murj In Ba-
ularo e uleste (jut ora odapa it ril)Una

Na realidade, a Estrada do Hoi, ciuc seria
1I1'l(a (Las Vias tie illaiOr C 1110j5 transcendental
importancia CeanOflhlca Pili'O a 1'.,ta lo (IC
Minas, j amais consegtuu sensibilizar a Sr.
Francelino Pereira, que tern ala açao politica
na regiao e ciuc nunca sobre cia, nero salt-
holicamente, rnanifestou-se, a fiat de uue esso
('s Iracla reSsurgissc tla still 	 d
( i Ut5e (lois anos, pam esta caniinhatla len to,
iflas progressiva, rumo ,'I sui plena eons-
truçao.

E preciso que, neste depoinicnto. (leiX(-
alas dc Lola a rnodcstia, pam (li/er (JUt' C)
i'cssurginlento (las oDi'as do Estrada do fbi - --
em que pesem as notas amigas da imprensa
11110 eira a respcito de aiguns (I epu titdos do
MDB, -- - no verdade, se dcvc, pura e sun-
plesihhente, aos esforeos do Dcputado Murilo
I3adar6 e (lcste (itie ora ocupa a tribuna, e
tainbern ao trabaiho (to Deputabo .Jose San-
tana dc \asconeelos. nue é inajorititrio dill
Carlos Chagas.

Recebi, nesta manhii, corn grande cabs-
facao pessoal pela estirna e aprc:o (Inc inc
nierccc a pcssoa do Sr. Prcfcito dc TeOfilo

Otoni, a Dr. Luis Leal, uin convite, Por tel
grama, pant participar (le Lima rcunja0
o Ministro (Jos Transportes. E corn ale
ciuc reecho este convitc. porque 0 Dr.
Leal é urn dos jovcns dc major valia sUri,
na ditima safi-a da politica Inineira, mas aoconcordamos corn esse tardio fcito, con 
esforços do Dr. Franeelino Pereira.Porn
comb hem citou o Deputado Sylo Costa
Pi-esidente do Diretório Nacional da
e o Prefci to n 0(10 tell) corn essa estrada, j
tamentc agol-a, quando a mesma ja estã
ohras c corn redursos para scu Pross0
rnento.

1 preciso que se (liga alto e born sorn
desta tribuna. uue coin parecemos ao
dcssa cstrada, paralisado por mais (le (lois
anos consecutivos. nio apenas algurnas vezes
rna, talvez, alguninas ciezenos de vezes,
coflipoIlhia do Govet-nador Ronclon Pacheco.
dos einpreilei'os, clue all instalarani seas can.
teiias dc ohms, pai . a reah7.ailhhos todo tipo (j
gestao passivel e inaginavei, a fill ' de quevIssernos reiniciados as ti'ahalhos da estrada
Essa esti'ada. por incrivcl que pareça, havia
sido rctirada do Piano Prioritario Rodoyiári0
Nocional, e sorncnte através desses esforro5
deSso aluacao permanente. mos discrela, .dess
a tilaçao voltacla palo :I 	 flseeucao do objetivo
de servir a Minas e néo somcntc a Nanuquc
uu a Tcófilo Otoni, é que conscguirnos rea-
I izai' nossa nieta, a rcinciuséo da Estrada do
Boi no Piano Prioritéi'io. nestc ano de 1975'
quando 100 millioes de cruzeiros foram des.
tinados para o scu prosseguimento

Desta farina, estou solidiIrio coin o De-
putadc) Sylo Costa. quondo cstranhou a ati-
tucic do cmjnentc presidente (Ia ARENA, Dc-
putado Francelino Pereira. Se S. Exa.,
on inves dc procurar organizar csso cortina
tie fumaça ati'avés cia ilustre Prefeito du
Tcófilo Otoni, produrossc (ic fato conhecer
o prohlcna. vcria (jihe, agora, 0 (jUe cumpre
é evitar outra pai'ailsação da obra, jé que.
rc'iniciada, já csté cm plcno andarnento. Corn
isto, evitaria que, dc urn instante para outro.
o men nobre e qucrido Deputado Kumaira
passasse a scr lila (Jos clonos dc' 1111)0 estrada
que, na rea]idadc, antecede. c dc rnuito, sUa
carreiro politico

Sr. Presidente e Srs . Deputados, esta é
uith0 boa oportunidade para que se di ,ga at
camando flacional di ARENA oue nOS. OS

deputados it cIa filiados, OS cleputaclos a eli
leals neste plcnario e no campo de luta, dese'
jamos encontrar aquele ponto rnais proprit
P01.0 Urn contato malS sincera, para urna dis'
cussao mais ampia c sincera clentro dos ifl'

tercose s do particlo. 0 jcgo middo, na opor'
tunidade atual, jog- a miudo apenas imedia'
tista, nea é 0 quc nos vai eoncluzir aque1
pdtiltas aos quais (111cr levar-nos o Presidell-
tv (;jI . Néo qucrernos, nos, os cicputados
da ARENA, que os poderes mais altos do pat
tido nos deem as migalhas dc prestogio 0

nos ineluain nas reahzaeoes (las duals
participainos on, ainda, que nos subSt1th1
na ltita peld) trahalho dc clevacOo do COflC 10

cia nosso lcgcnda aos oihos cia publocO . V

rcinos, pura e tOo-sorncnte. que nos
gicm quando cfetivamente estanios trabal1,
do, e nao é este a tratamento que SC

tiza corn essa intervencOo do DepUtado

.,lifla 	 Pt'n'ut'o. 	 (10011db 	 I11ltt\ C	 tIlllvéit pTfcitur't (It TeOfilo Otani, que, vail 0 atern 0 sull frt'ntt' inn JldtilleJfl (if) ii'talento e do illa jor volt ti, 11105 qac ('heit'rde 	 Estrada (to Hal 	 Se i' i (jUt' a Sr.t andC1m 0 Pcreira nOct Sabi , (Ia Ii'odic0 	 titnputiido Muiilo ho tlai'o 00 1 uto pc'io E-
t r
ue
	 do Boj? Sent qac' n0o sabt' S 	 Exa.q recentemente, caflseglnn(os id'var S. ExaIt S r
. Govcrnacl or kill eiiano Chaves 0 Expo

çio AgropecaOrla dc Nonuqut' c sensibjh-
1-10 Para 0 Pi'dd)]ema; que foi csic' tiepabodet

Ilue The transin itiu a ('ail y lid' oh linda (1db' a,aujescência Pai'o cstao' em Nanuque 	 fini
e discutir, pam c tao-sainentc., especifje 1 i cjefinitivamentd' 	 'tt'ada 	 a	 ai? E borneo-que a Prt'sidIc'nte flac'ianal (10 ARENA

 con11ca (5Ses (letalhc's die 11100 laO (liltvem sendo travada scm sentido eleitoreiro
0raue, se essa lub' fosse seUtida é

evidente que o Sr. Francelino Pereira teria.
pelO menos, conhecimento da nossa partici-
pacaO nela. Essa luta tern sido travada corn
abjetivos rnuito Supei-iores maito ocnn 	 (Ii)nero interesse CI('itdt'ill, parqud', no nosso
dma C pilti'iOtiea ('hOVlceu a Esfra tin Btti
é. evicieotenicnte. a liiUC'O 'cli) de OdeSsa c'_paz de pei'iiiitir (JIld' C) Vale (to Macai'i SI' rd-
integre 0 cconoiiia tic' \lilt5J o ditic a BR-mi,
aue passa nos (' 0sttd0s de i\I j nos ott Nor,(-to Es p irito Santo e aa Sal (]-,I HobO,verdadeiro canal que marginaliza Minas, fa-zendo, a coda dio. corn quc a \iile (10 Mn-
curi mais se tlistanc j e (10 d'dhflail)ia 1r1int,i,.tSahemos (III( , a Esli'ada tO fbi P 0 1init'apaz dc fazei- retorn i r aqueleIi 0 c0tt d c
Minas Genus a passagerii (111 ('d(t000ti1t t' a
progresso qiie (Iei1htnduni (lit Nail1' I' (it) SOl

que hole passitiii, a ban tli'i'as ti c'spi'eiotdt s,pda BR-101 . 	 Pai' Siilh'i'uios quc' 110 Vale dutMucui'i	 - -. miiao 	 Pi'c'djsafll('flte dill 	 Corias
Chagas e Nitnnqtie - -- estO a fllaiar popnbo('aa
hovina (to Hrasil, esfaa i(gi ' opec'u1 ' ' j 1 	 Ihhti'j,utljantad i lnajs imporbon te, ihiais rc'iitOvt']
leste Plus; Pal' sabcrrn(ts (III(, tnt Ntur)plid'
((Ia a majorfabric0 de('a1ilpenstdp titt Ai1it-rica do Sul, a ]i ri)sjl-J1oiand . por' sltljc'rrnas
que Nanuqae é, scm tluvudo 11111 tilt') P011 los
e Minas Gerais dc rnitioi' y(tc'o('Oo pant ('Ill-tro e pOlo dc itti'ac'Oo ecdtflOrnic t 	pOr ltidttISSO, embort silendiosoc 	 sent 1(l'l'Otd)as tbi-Isreiros, sciit p uh1 j c'idides gi'otnitt e natinit

e
acde imprensa, tenios 1 tiLt tin pcI a 	

n

Estrada 	 t
B51 Estarnos sahidaros i'tin o Prefejttt tit'
TeOfi]o Otcmi, Phi' at' I itildtdzlh S. 	 Exit .
Dr. Luis Lc'al, )id'Ve SCI'. flitO lenlitt tbuv j t 1flenhurn.t sobrc' jssa sinec'rti ' l('tinjei1 (' i-

	

leressaclo pelt Estra do do lbtti. 	 Ocoi' rc qti eS. Exa, pertence aLii pltrtitio (jOt nO(t [(III

	

1)brigaç0 dedial' 	 avott Gc'rno (tuba ('an In-buicao que nOct seja a f isc'aliztt'éo (lit Op(tSl"db.
0 MDII C prinioi'tfithuieit 	 (11110	 '11)0')!-O fiscaIizt1 	 trthitiho qut' vent ftzent]ut

Ion denodo e sahc'tictni1t politico. fiscal iztn-t) lodos (us tbos tb 	 (iovc'nndt.
CVi11 l 	 cjtit' 	 dt 	 Mill istitt 	 dos 	 Ti'tni s-

trIes devenia pl'acliroi' d't)flilt'cei' trill pttuctt
StOi dessa estrada, que vem sendo uma

ergofl, Pant Minas. Entrc tonlcts ittdtS Pi'i(
('bflira a filesifla no Pitssotlo, foi thu 	 e

14 
*reti"Ida do Plano Pi'ianitOnio, e mOo fttsst'r 1t 	q'°gente5 esfai-c't(s tics('n y ctividas P°i' ('Ste 	 sa 0 e pela Deputacla Murhib Hatlti'tt, 	 c

P.A1-b C ELAMEN'I'() DE 'I'RIBU'I'oS

0 SR. DE1UTAD0 EM1LJ() HAI)l)AD -- -.Sr. Prcsit[ent', dt duc pl'etc'nde a nossa nc'que-i'inhciltd( é a adloç'Oo em Mints de unia nietib-
tit toni adt, iiti'avés do Governo Federal e, es-
pecifictinente did) Mjniti0 (to Plan tarflenIa
c' Assisténcia Social, através do Porta'it 252,
(It' tlisc'iplin a tt parc'eboniento de ti éhito pr'e-\' 1(1 ('II C' iii iiO

Entcntl i qrie ('550 inediidt é altain elite st-lutoc. tanto Para tt INE'S ('011tdt Para sens (le-vetiai-c's, e potlei'ia set- adofati t cia Minas Ge-
ais pelo Si', Gavei'notlor ( lo Estado, que pa-
[('rio ('studltr a passihilid itd i', a necessidiad I'
a c'onveniSnc'O dc aUId)i' j zal' I) pai'c('Iarnd'n_0 tie ti'jhti los, vei'ific dos 1)0 setenibra dci

75, c permiti" quc esses tnibutos sejon1 Pit-
0S (Ic hula so vc., ate 31-12-75, scm acrCs'11110 tie jtii'as, miii tos (ti) corr('('Ij dt llldtfld'tania.

A stilid'llltçao contido no nllflhhll Pt't)pO'o-
'Ito iIaO l'epn'esd'nta unla inovocIbo jO que sefld'ontra no Oflihifo do INPS . NOs ('Spd'i'ltrnttsut' ama uleclida d'OihlO cssa, c'ue mOo rc'pnd'-trota pr'('jlhizo iti'0 a Usttdo, JO (rile, peitt
onti'Oi'io, (lirninuj as Oreas de atr'ito c'ntnt

('bill pal i'iOtjcd( apoio do Si'. Rancion Pa-
checo, nIb tcriarnos conscguio arna (1010(00
tIc 100 inhihOes die cruzeiros (fIle estO 1tgart
st'nclo constirllida, corn a ohio dii) piena an-(Ialfiellto

Poi'tanto, c'rnJjoi' igratI (('a o Iiani'os can-
'cite quc ihic fo'i d) it aStr'e Prc'fcjtct Luis Leal,
a qucin nibo mile cansarel (Ic render han p nt-gens peio sea ltIent d) e finura pessoal, vigi-lOncj0 adin inisti'ut jya (' taflfo5 1ttril]utts cl ueMe slici pedllhiltres cu pi'efiro cantjntoii'cantinhitd 1 que j vinharnas encetitntI1 - -.José Santana, S ylo Costa, Mur j ld) BIliarO,Aécio Cunha, Ci'istiano Feri - (' j i'0 (be Mebo - -tontts i ) eputados do ARENA (Tile arcrorn('0)1) (1 011115 lie ter jue o'eSponder to 'res-
pansOvel: que era a parahisteIba tbaqtreha es_troda.

En frcn talnas, em Ntn uqtie, a justo irapopular; nas ele j eOc's cit n Itvernbi' tt enfren-titnhd(s a ,jasta Ira popular Porqnc' a pova nibo
co "! 1) e nIbo podia d'Oniprc'ender par
flints ciuc radlocinasse, comb unto estr'at! t
1)l_101'i[61 e i llpOi'ticte blild) Itquela can ti-
n uava pa rolisltdllt . Couhe Ito Deputodo Mni'jct
BatlorO, a mill) c' a tantas hutros lti'cnjstas
iti'dai' ('bill tts onu5 (Ioquc'lo sibutqibo, c agora,
quantlo ha recursos tin b'dornt'flta, quontlo
as obras noo esfibo parol jsatlas c ins inoquinas
estOo rasgando as entranhas do Vale do Mu-

( ' 11 " i , nibo pi'ecisalnos dc urn congresso 11'OS
sun (Jue nhtn tcnl)ltmfi t venba cxi stcnte pitno
I-ealiz aclo cia ('onstrucljo (lessa estrotla. E,ssc'
cangresso. ossin) proluos'idld ) (' ('bill o Oniroobjc'tjvo (IC l i'itilSiitdial . 00 51DB as htnros (ICvitOnia porn a (ma] lutau, 11,510 Ic 't n ossoPrcsença . Continuarentos islo Sirn, no luta
j unto ItO') Orgluos do Govei'no, d'Ofl]d) Sellqti'c'
fizeinos, Pant (tile, (ld'sta \'tZ (' unto )'tZ iflois,1100 Sc fi'ustrent ((5 idlc'ai5 tb 	 Vole do Mu-('Ili'i, 	 c'oflsuhstaii'i1itla5 	 I'll 	 lIne-(11011) (111 charnada Estrada do Boi
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fisco e contribuinte, econonilza teilipo C ('US-
tas processuais, seja adotada de iIflCdilItO pelo
(ovcrnacor do Estaclo

Esperainos, pois, quo a api'ovaçao (ICSSO
iiiedida seja €'nearninliada lolo ao Sr. (in-
vernador (10 Estaclo, a fini (IC quo S Exa
bile, através dos orgaos coinpetentCs, as me-
(lidas necess'árias C CoflVCfl j Cflhis l CXCCUCI10
(leSta idéia. cjue nao é nOV11, waS 51111 ullIa
iileia ji aproveitada no unbibo do INPS,
Ciii plena CXCCUC0 C ('0111 CX('CICfl les resul-
tados.

Questoes de Ordem

0 SR. 1)EPUTAI)() 1)ALTON CANA-
LIRr\,\A - ELI quCI'io ar ills dizer 1(0 (IC-
putado (IUC respondcu aO I1ICIl (IISCUFSO quc
11110 bouve (ICS1'CSpCit0 alguill (II' ililillia pane
an Presidente (10 RCpUbIiCa	 No 1-basil,
simples fato de SC contCstar (I 1( siiInte (Ia
ipIibIica, alguns pai'lainentares enten d CIII
(pie constitui desrespeito Isso 1110) aCOrIICCCU.
Apenas diseordamos (to Si'. PrcSidentC Isso
nan é desrespeilo. Isso e (lilCitO (Ia OpOSiç'aO.
E legitinlo, C (ICII1OCI'atiCo

Nós estamos aCoStlililados no solo bra
Quando ('hegaiflos an Sol, SCfl Ii 1111S U lila CCI' 111
fotofobia, nan p0dC11)05 C11X(I'14111' 0 sol. poi'-
(JUC vivelnos no CSC1I In iflilito tCIiIfl0 E
pl'CCiSO SC lICOStUIIIlI" C0111 a ('llIl'idIOl(. COIlI 0
('Iarao (Ia ljI)CI'dadC, 	 il1s a lihCI'da(IC pCI'llIitC
isso 	 Isso é natural cro todos os panlaiiien-
Ins mais CVO1U1dOS do inundo 0 (JUC l(COUtC-
(('11 nos I-stados 1'nidns SOliCit Ii 1)Cl)I o (lUC'
Cstamos dizendo. poiS Uflill SIIIIpICS denilneia
IC) jijrnal (lC1'I'UbOIi 0 PrCSidCntc (Ia Repu-

blica 	 Gi'aças a 1)CUS isso (1111) 0(011 t('('CU
aqUl, 1-lOiS 0 P1'CSidCn te Geisel C 110111(111 10-
llCSto, (ligno, C o i\IDB l'CCOflhlCCC 1SSO
SC (ICVC apeflaS ('IUi0i' 1) lIi(flestid ICIC (II' 01)1
Presidente da Repüblica, C P lO ('150 tlIllbelll
fliOStl'aI' SinS cmos, SilaS O1I11S56CS i' as fa-
]has (10 sell 	 P01' ISSO. 2CI1a11IO 	 (itIC
0 nobre DCputa (1(1 Cymo (IaCiCl ('nganou-se
quando falou (JUC o M1)1I foi insolenIC ('0111
o Presidente (Ia RCpUI)liCa , () MDR CXCI'CCU,
isbo Silli, na SUU plenitude, o SCU diieito de-
niocratico de lazet' opoSi'ao

0 SR. J)EPUTAI)O CYRO MACIEL -
Sr. Presidente, está sObrC a Mesa requemirllefl-
to do Cornissrio (IC Assuntos Municipais. 1(110-
yes do qual pediinos 0 pi'OnUflCiaflleflto (I((ta
Assembleja, no sentido (IC cue facamos
Si'. Ministi'o (10 Justica C Iidei'es (10 1110101011
e Ininoria do Congresso sacicna1 (1111 apnlo
no se.nti(lo (IC (JUC SC incOl'poI'C 110 ploletO, qIiC
VOl ser votailo polo Congi'esso Nacional,
(IUC altera 0 prazo para votacao (111 lei (JUC
pei'rnite a criacio (IC IliUfliCipiOS. COIC11dl( no
senticlo (IC suavizar exigencias (JUC estao till'-
nando impossivel, tal\'ez para selnpre, a Ci'ia-
ç'ao III' nOV05 i11UhliCipiOS. polo IllCflO5 CIII
Minas Gerais.

A jlnpl'(nsa (IC lioje flOtiCil( (JUC eSsC pro-
jeto ji) ('Sta no Congresso Nacional . P01' 1550.
pC('() 1) V. Fxa 	 qIic perllilta (JUi' a Cllliso
(l(' ,JUS[i('O 	 (1111111 	 plirCuC'.' ((11(1 	 IliflIll) 	 1111 	 rIO-

nião (IC lioje, Para que este requeri001
i'apidainente aprovado pela Casa. S0 v
(lefenir CSSC flOSSO pedido, (( I101Jl'(' Dep Ll.k

Cicero Dumont esti capacitado Para eUt
parceer oral sobre a maténia. 	 u1t1l

0 SR. J)EPUTADO SYLO COSTA
Presidente, apeflas Para 111(1 so1idarjzaSr.
tirna VeZ Coil as palavras (10 Depufado I)
MorCira, pOi'qUC so falou a verdade e
tantos topicos 	 UC en (ievCI'ia ter lembul
anteriormente. quando assomei ii trjb

0

rid,
Quero cumprimentar o Deputado Deni0

'reira C faZel' (11110 retificaç5o : Os 
CJUC esta 	 ili>o sen 	 inclui1os palo a pavir
tac ao Cia Estrada (to Boi so foram (1l1
gmaças it politica aquisitiva de rCivindj ?l
(10 ilusti'e (;oveniador Aureliario Chave
(JUC conseguju, atraves do Secret5rio do pla.
nejaniento (10 EStIlilO. Sr. Paulo Camilo d
Oliveira Pena, influir no Ministérin (10 P
liCialliento do Sr. JoSo Paulo Rei:; \'eIo
Para quo incluisse essa vei'ba, que, Conlo be
disse o Deputado DCnio Moi'eira. ainda njo
é suficiente tiara a total paViIflelltaCSo da E
tl'1Ola do Bei

Entretanto, sabemos perfeitamente q
CiUli 0 prCStigio que goza hoje o Governo de
\Iifl1(S FillS altas esfei'as federais, S. Exa.
Ilavenil (IC achar recui'sos Para 0 térm jno do
Estrada (in Boi . Apenas Para lernibrar cite
(ICIOIIIC, ja ClC falamos CIII jUSI1CO : de todos
aqueles (IUC tiverani condicao C Pal'ticiparatn
(lesta ('l'UZadli pal'i( 0 1(SflIltllIIlefltO da Estra.
(ill (In tini. repito, flaO pocleriainos deixar
(IC' IeillhI'ar a partieipacao decisiva do Go-
VCI'il101OI' Aumeliano Chaves e do Sccretárii
Paulo Carnilo (IC Oliveira Pena, também. E
ailida (IC todos esses (leputados que o ilustre
('olega I)Cnio Moi-eira citOtl . Ficou claro
tainbelil, quo CStao na cruzada, pol'que, an-
11111 (105 iIIICI'CSSCS eleitOi'lliS, está a convio
çãü (1CSSa tumlila votada na regiSo do Vale
(to Mucumi, C tamhem do ilustre Deputadi
Keillil huinaira - C (IC jListica salientar -
a Cita(Io pom nhlill e polo l)eputado Dêni(
Moreira. baluamte (J(li foi no implantacal
(lista Cstr1t(la. So p11101 511(1111' ii poSicaO do
(iovCrnad or Aureliano Chaves, corn refereaca
ii Estrada (In Boi, faco registrar estas Pa'
lavras

Matéria Aprovada

REQUERIMENTOS

Do Sr. Deputado Euclides Cintra, SOI'°
lando voto (IC pesar pelo falecimentO do
reador Sousa Comes, OCOI'ridO em Maria
Fe:

n. 579. do Sr. Deputado Joiio pinto R
heiro, solicitando ao Sr. Presidente do C
gresso Nacional 111110 i-ãpida tralllltaf ao 6t0.apmoVacao (la proposic5o tie lei titlea
a acurnulacao de cargos (le atividades CO

n Cx(rci(' 1(1 (10 [IlandatO (IC vureaclor;

586 do Sr. Deputado JoSo Navarro,
solicita a transcriçiio do diseurso profe-

o Presidente Ernesto Geisel na Yl
da ARENA, no dia 21-09-75;005'enc'

605, do Sr. Deputado Luiz Baccari-fl. ao Sr. Governaclor infomrnae5osolicitando
valor total recebido pelo Estado de

10° Gerais da quota federal referente ao
gjnas cducac5o coi-respondente aos exei'ci-
salal'iOjOS do 1974 e 1975;

617, do Sr. Deputado Wilton Cana-
ava solicitando a tI'anSci'icao (10 editorial
DiátbO de Minas de 3-10-75, corn o Iltulo

Le9ilato scm Politico;
624, do Sr. Deputado TelCmaco Poin-

s illicitando ao Sr. Presidente do Tr
aal de Justica Sejarn procedidos estudos para
crlacao de urna 2.' Yara na Cornarca de

629, (10 Sr. Deputado Eui'ipedes Crai-
de, so1icutab0 ao Sr. Presidente do Tribu-
nal do Justiça estudar a possibilidade de que
a cidade de Tiros tenba novanlente implan-
tada sUa comarca

631, do Sr. Deputado Emilio Haddad,
5olicitando ao Sr. Governailor (10 Estado par-
celar Os débitos fiscais verificados ate setern-
bro de 1975 e permitir que os dChitos fiscais
sejam pagOs do uma so vez ate 31 de dezem-
bro (i I(IO. SC11I 0 acrescino de nIOItal,
juros C coI'reçao IlIOflCtaI'ia

PR OJETOS

N.o 264/75, do Sr. Deputado Gerardo
Renault, (ex-Projeto n. 9 981/68, desarquiva-
do), que dispOe sobre a concessilo ile cstI-
mulos crediticios S impi-ensa, radio e televi-
são no Estado. CIII I.' discussao;

n. 9 265/75, do Sr. Deputado FSbio Yas-
concellos, que autoniza o Poder Executivo a
vincular 1% da alIquota (lestinada aos mu-
flicipios do imposto de circulacSo (lii inerca-
dorias - 1CM, transferindo-a S Fundaç5 o Ti-
radentes da PolIeia Militar de Minas Gerais,
em 1.4 discussSo;

n. 1 266/75, (10 Sr. Dcputado Eui-Ipedes
Craide, quo dS denorninac5o Se Conjunto Bal-
neario Governador Benedito Valadares no
compiexo hotel-tei'inas-parque cia bacia do
Barreiro de Arl(xa, CIII l.a (iisCUSSaO;

,9 137/75, do Sr. Deputado Amilcar Pa-
dovani (ex-Pi-ojeto n. 1 1.269/74, desarquiva-
(to), que declara Se utilitlade pñblica o Sport
Club Guanahara, associaçSo civil corn sede
em Juiz Se Fora, em 2. 4 discuss5o;

,9 147/75, do Sr. Deputado Rairnundo
Alhergai'ia, que dS denominaci'io de Prisiio-
-Escola Presidente Antonio Carlos ao estahe-
lecirnento aberto, construiiio na Fazc'nda das
Lajes, pertencente ii PenitenciSria Agricola
de Neves, ein Ribeirilo (ills Neves, em 2.
cliscuss5o;

n.° 174/75, do Sr. Deputado Vicente Gua-
biroha, que declara de uiiiidade pShlica a As-
sociac5o de Prote0io S Maternidade e  In-
fSncia e Hospital Santa MOnica, de DivinO-
polls, em 2.1 discuss5o;

nY 186/75. (to Sr. Deputado Keinil Ku-
mama. clue declara Sc utiliclade pi'iblica a So-
cieclade FilarrnOnica Banda Se Musica Fran-
cisco Sc Paula, em 2.' discuss5o;

n.' 193/75, do Sr. Deputado Nunes Coe-
lho, que (leclara de utilidade pfibIica a So-
cme1ade l3cm-Estar iTo Menor, C0nI sede na
cidade Se DivinSpolis, CIII 2. 1 discussSo;

n.o 206/75. iTO Si-. Deputado Luiz Bacca-
rinm, que declai'a Sc utilidade pm.'rblica as
Obras Sociais Fe e Alegi-ia, corn secle em
SSo JoSo del-Rei, em 2. discuss5o;

n' 252/75. do Sr. Deputado J050 Mar-
(rues, quo cleelai-a de utilidade pSblica o Cu-
he dos Macacos, coni sede no cidade dc (ma-
xupC, cnn 2.' discussOo;

ii.' 151, do Sr. Deputado Rairnundo Al-
bergai'ia, que autoi'mza C disciplina a conta-
gcln ([C tempo ile servii'o pubiico estadual e
(Ic a'ti y iciacic prlVa(ia Para efeito dc aposdn-
tadoria, em 3.' discussao;

n,° 256/76, da Mesa da AseernhiCia, quo
dispOe sobre o reajustarnento dos vencimcn-
los (10 Quadmo Permanente Sa Secretaria cia
ASSClnhleia Lcgislativa do Estaclo Se Minas
Gerais, em 3.' discussao.

Registro de Presenças

0 SR. PRESIDENTE — A Pccsi(ICncia
assmncla a presenca. cm plenSrio, do ilustre
I)ejtado Federal Paulino Cicero, no:co re-
Pi'esentcnte 00 Cong'esso
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127.4 REUNIAO ORDINARIA, AS 20 HORAS DE 20 DE OUTUBRO
DE 1975

PRESII)ENCIA 1)0 SR. DEPUTADO
JOAO FERRAZ

Comparecimento

João F'crraz - - Fernando Junqucira --
wilson Tanure - Liicio de Souza Cruz --
Said ArgesJi'inia Manse - Pedro Gustin
- &ntônio Dias - Artur Fagundes - Carlos
Eloy - Carlos Lemos - Chnistovain Chiara-
dia 	 Cicero Dumont - Cyro Macid 	 Del-
fim Bibeiro 	 Dorningos Lanna - Elmo Braz
- Emilio Gallo - Emilio Haddad - Eucli-
des 	 Eunipecics Craide - Fable No-

- Fhio \Tasconcdllos Ferraz Caldas
- Haroldo Lopes - .JoSo Bello - Jo.-lo Mar-
ques - JoSo Navarro - Joilo Pinto Bibeiro
- Jorge Orlando Carone - - José BonifScio
Filho - José Honorio -- .José Laviola -
José Santana - Luiz Baccanini 	 Mendes
BarrOS - Milton Limo -- Morvan Acayaha
- Narcélio Mendes 	 Nilson Gontijo - Nu-
nes Coelho 	 Rairnundo Albergaria - - Se-
bastião Nascimento 	 Telémaco Pompei -
Vicente Guabiroha

TELEGRAMA S

Do Dr. Adcinar Riheiro da Silva, Diretor-
-Geral do DNER, que, em resposta ao Re-
querimento n.° 408 do Sr. Deputaclo Rairnun-
(10 Albertania, informa iS se encontrarem em
curso providêncjas objetivan(Io a elaboraçSo
do projeto final de engenharia para restau-
raç5o cornpleta dos trechos (las divisas RJ/MG
e MG/BA, da BR-116;

(10 Sr. Presidente do IBC, Canoilo Cab-
zans de Magalh5cs, que. em atendimento no
Reouerimcnto n.° 352, do Sr. Deputado Ge-
nésio Bernardino, solicitando se igualem Os
precos (IC suporte corn o preço apurado em
dolor, quando forem fixadas Os prcços mIni-
mos para o café do grupo 2, produzijo no
Zona do Mata e no Espirito Santo para a sa-
fra 1975/76, infornia haven o assunto sido
encarninhado a exarne dos Orgilos técnicos
daqucba autarquia

Proposiçôes
Expediente

OFICIOS

Do Sr. Governador Aureliano Chaves:

n.' 161, que, em resposta ao Requenimen-
to n., 150, de autoria (10 Sr. Deputado F'S-
his Vasconcellos. encarninha informaç5o do
Sr. Coordenador SIC Cultura, de que fol desig-
ado com jss5o para obaborar projeto (IC re-
formulaçso da esirutura do Conselho Esta-
dual de Cultura;

fl.9 162, informando, em atendirnento a
oficio desta Casa. que as rctificaçOes referen-
tes a Lei n. 9 6.625, (Ic 11-08-75, quc concede
bvencoes a diversas instituiçöes, foram pu-

IIradas no Dicirfo do Exec11vo, de 8-10-75;
fl.9 163, cornunjcando, em atençSo ao Be-

?erlrnentO n.s 233, apresentado pcbo Sr.
r tadO Fernaz Caldas, quc a Comarca de
nsaQuatro fol extinta e atualmente so en-ltra .anxada. devendo ser aguardada a re-
ma JudiciSnia que serS feita pelo Tribunal
9UStIca, a fun de quo possa sen construido
orum (laquela cidade;
V 164, que, atendendo pedido constan-

: b0 requerimen 	 n.° 426, de autoria (10 Sr.
Utado Emilio Haddad, informa estar em
0 Pagamen0 aos funcionSrios contrata-

S SegU0 os termos do convSnio de fisca -
da pesca, conforme comunicaçSo rece-

do Sr. Secretánjo de Estado (Ia Agricul-

PROJETO DE UFI N.° 278/75
(encarnjnhado pela Mensagern Governamental
ri. 9 112, corn prazo de apreciacijo fixado em

45 (has)

Autoriza doacijo de imóvel S Federa-
çiio dos Trahalhadores na Agricultura do
Estado (IC Minas Gerais - FETAEMG.

A Asscrnhléia 	 (1Legislativa 	 0 Estaclo do
Minas Gerais decreta:

- Fica 0 l'oder Executsvo auto-
rizado a doar a FederaçSo dos Trabaihadores
no Agi-icultura (10 Estado de Minas Gerais
-- FETAEMG uma Area de terreno corn 30065
ha, situada no Distrito de Divisópolis, Muni-
dIpio de Almenara.

ParOgrafo sinico - A area de terreno do
que trata o artigo destina-se S instalaç5o de
uma fazencla-escola, pcla donatSria.

Art. 2. .- A Area de terreno rcverterS
ao patrimOnjo do Estado, corn todas as hen-
feitorias porveritura existenles, caso a qual-
quer tempo for dada destinarSo diversa da
prevista nesta lei.

Art. 3•9 - Esta lei entra em vigor no
data de sua puhbicaç5o, revogadas as (lispo-
sicöes em contrSnio.

Danlo no PalScio da Liberdade, aes
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I - automaticasnente,
cisos III e IV do art. 3.9;

II - a critério do
no caso do inciso I do art

nos casos dos i
e
Coma  dante-Gee

3,0,

§ 2.0 - 0 in deferjmento do pediclo de50nleacOo do Conseiho de JustificacOo, dcvi-
daente fun damentado, deve ser publicado
çicialmente e transcrito nos assentamentos

oficial, se este é da ativa.
Art. 7•1 - 0 Conselho de Justificacao ecornposbo de três oficiais da ativa cia Po-

ida Militar, de posto superior ao do justj-
fjcaflte.

§ 1.' - 0 menThro mais antigo do Con-
Uao de Justificacao, no minimo urn oficial

1150perior da ativa, é 0 presidiente; 0 que thesegue em antiguidade é o interrogante e re-
lator; e 0 rflais moclerno, 0 escrivo,

§ 2.9 ---- NOo poclem fazer parte do Con-
seiho dc JustificacOo:

I - o oficial que forrnulou a acusacOo;
2 - Os oficiais que tenham entre si, cornO acusador on c o i

no acusado parentesc'o con-sa'UIfleo on afim na linha reta on ate (luar
to grau die consangOinid colateral on dc
natureZa civil; e

3 - os oficiais subaltes-nos

PROJETO DE LET N. Q 279/75

(encarninhado pela Mensagem Governamental
n. 113, coin prazo de apreciaçSo fixado em

30 dias)

Dispöe sobre o Conselho dc Justi-
ficação para a Poilcia Militar de Minas
Gerais e dã outras providências.

A Assemhléia Legislativa do Estaclo de
Minas Gerais decreta:

Art. 1.° - 0 Conselho dc JustificaçSo
para a Policia Militar de Minas Gerais, corn
funcionamento regulado por esta Id, é des-
tinado:

I 	 a (tar ao oficial conciicöes para se
justificar;

II a julgar, através de processo espe-
cial, cia incapacidade do oficial para per-
manccer:

a) na ativa (la Policia Militar, sujcitan-
do-sc a transferência para a inatividade na
situação de reformado; on

h) na Policia Militar, sujeitando-se a dc-
claracSo de indignidade corn o oficialato on
coin incompatIvel, perciencio 0 posto e a
patente.

Parãgrafo ñnico 0 Conselho de Justi-
ficacao pode tainbém ser aplicaclo ao oficial
da reserva remuncrada on reforrnado presu-
rnivelmcnte incapaz dc permanccei- na situa-
cão de inatividade em que Sc encontra.
sujeitando-se dc ao previsto no inciso II do
artigo.

Art. 2. 	 0 oficial da PolIcia Militar so
perderá o posto c a patente se for declara-
do indigno do oficialato, on coin incompa-
tivel, por clecisSo do Tribunal de Justica Mi-
litar do Estado, em decorréncia de julgamen-
to a quc for submetido.

Art. 3•c E submetido a Conseiho (IC
Justificaçao, independentemente da açSo dis-
ciplinar correspondente, a pedido ou ex-offi-
c io, o oficial da Policia Militar:

I - acusado oficialmente on poe qual-
quer meio ilcito de comunicaçOo social de ter:

a) procedido incorretarnente no dcsem-
penho de cargo on funcSo;

h) tido conduta irregular; on
c) praticado ato que afete a honi-a pes-

soal, o pundonoi- militar on o decoro da
classe;

II - afastado do cargo on funcão, sal-
vo se o. afastamento é decorrência de fato quc
motive sua submissão a processo;

III condenado p01- crime de natureza
dolosa, nOo previsto na legislacão especial
concernente a segurança do Estado, em tri-
bunal civil on militar, a pena restritiva da
liberdade individual ate dois anos, tSo logo
transite em julgado a sentença; ou
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IV	 pertencente a partido politico
associaçSo, suspensos ou dissolvidos por
ca de disposição legal on decisilo judicial,'
que exerçam atividades prejudiciais on
rigosas a seguranca nacional.

§ 1. - 0 afastamento de que trat0
inciso II deste artigo se aplica quando o Po
licial militar, por sua atuaçSo, se tornar j0compativel coin 	 cargo on dlemonstrar
pacidade no exercicio dc funcOes poliejais
militares a dc inerentes.

§ 2.v 	 São competentes para determi
nar o. imediato afastamento do cargo ou
impedimento do exercIcio da funcOo:

1 - o Governador do Estado;
2 - o Cornanciante-Geral, que farO sub.

meter o oficial a julgamento, na forma desta
lei;

3•1 - 0 militar afastado do cargo, nas
conclicOes niencionadas neste artigo, ficari
privaclo do exercicio de qualquer funcao po.
licial-militar ate a solucao (10 processo 01
clas providências legais quc couberem ao
caso.

Art. 4• o - E consiclerado, entre outros,
para os efeitos desta lei, pertcncente a parti.
(10 OU associaçOo a que Sc referc o inciso tV
(10 artigo anterior o oficial cia Policia Miii-
tar que, ostensiva ou clan destinamente:

I - estiver inscrito corno seu membro;
II - prestar servicos on angariar va•

lorcs em seu benefício;
III - rcalizar propaganda de suas dou

trinas; on
IV - colaborar, Poe quaiquer forma, inas

sempre de modo inequIvoco on doloso, cm
suas atividades.

Art. 5.° - 0 oficial da ativa da PolIci'
Militar, ao ser submetido a Co.nselho de Ju
tificacOo, é afastado . do exercicio de urns
funcOes. 	 § 1.

Pr 	 - 0 acusadlo ser notificaclo pelo

	

2L I

esidente do Consell-so coin 	 mi-t• lima de 24 horas.
§ 2. - SerO nomeado pelo p residente9	

urn ofjcjal para atuar corno de-1 ' e. nsor dia escoiha do acusado, se este Se ma-
Art. 6. 1 - A nomeaçOo do Conselho de ilfestar p odendo 	 acusa 	 também fazer

á 

JustificaçOo é da competência do Corna ndO 	Pr6pria defesa on constituir advogado.
te-Geral. 	 § 3,9 -Quando o justificante é oficial da

§ 1.9 - A autoridade referida neste 2P esa rernunerada on reformado e nao e
tigo pode, coin 	 nos antecedentes do &alizado OU dl eiXa die ate,nder a intimaçoo
ciai a ser julgado e na natureza ou f0tta de 	

r 	
n1escrito para coparece perante o Con-

consistència dos atos argUidos, conside 	 1eIh de Justificacao:
desde logo, improcede.nte a acusacãO e
ferir, em conseqüência, o pedido de 	 a ifltimacão é p ublicada em Oi-gOo

00 no órgOo oficjal do Estado; e
cOo do Conselho de Jnstificacão. 	 gaç0 na Orea do domicjljo do jus-

2 - o processo corre 0 revelia, se a
justificante nOo atender 0 publicaçOo noprazo de 30 dias.

Art, 10 - Aos membros do Conseiho de
Justificaçoo é Ilcito reperguntar ao j ustificanIc e As testernunhas sobre o objeto da acusa-
cOo e propor diligêncjas para o esciarecirnen.to dos fatos.

Art. 11 - Ao justifjcante é asseguradaarnpla defesa, tendo dc, apOs o interrogato
rio, prazo die cinco dias para oferecer suas
razOes por escrito, dlevendo o Conseiho de
JustificacOo fornecem-lhe o libelo acusatório,
onde se contenham coin rniniacias o relato
dos fatos e a diescriçao dos atos que the sãoimputadlos.

1. - 0 justjfjcante deve estar presente
a todlas as sessOes do Conseiho de Justifica-
cOo, exceto A sessO
do relatórjo 	 o secreta die dehberaçao

§ 2. - Em sua elefesa, pode o justificante
requerer a proclucOo. perante o Conseiho de
Justificacoo, die todas as provas permitidas
no Código de Processo Penal Militar.

§ 39 - As provas a serem realizadasmediante cartaprecatoria são efetnadias porintermédio cia autorjdade policial-militar die
posto Superior ao (10 jutificante, on, na fal-
ta ciesta, (Ia autorieiacle judiciArja local.

Art. 12 - 0 Conselho dc Justificacao
pocie inquii-ii- o acusadom- on receher, por es-
crito, seus esdlal'ecirnentos ouvindo, poste-
riormente a respeito, o justificante.

Art. 13 - 0 Conselho de Justificaç'oo
dispoe de urn pi-azo die 30 dias, a contar cia
data die sun nomeaçao, para a conclusOo die
SCUS trabalbos, inclusive remessa do relató-rio.

ParAgi-afo Onico - A antoridade nomean-
te, poe inotivos excepcjonais pode p rorrogarate 20 dins o prazo die cone
baihos. 	 lusOo dos tea-

Art. 14 - Realizadas todas as diligen-
cias, o Conseiho die Justificaçao passa a de-liberar, em sessOa ser i'echgidio. o secreta, sobre o relatórjo

§ 1. - 0 relatório, elaborado pelo escrj-vOo e assinacio p or toclos os membros do Con-
seiho die JustificacOo, deve julgar se o jus-tificante:

I - é, ou nOo, no todo on em parte, cul-
paclo din acusaçOo que the foi feita; on

2 no caso do inciso III, do art. 3•9,
levados em consideracOo os preceitos die apli-
cacao dia pena previstos no Códiigo Penal Mi-litar, estA, on nOo, incapaz die permanecer
na Policia Militar, na ativa on na situaçOo
em que se encontra na inativjdiade

§ 2. - A dleliberaçao do Conselho die
Justificacao é tomadia por maioria die votos
de sells membros,

§ 3,1 - Quando houver voto v encidio, éfacultadia sua justificacao por escrjto
§ 4. - Elaborado o relatórjo coin

termo die cricerrarnento, o Conselho die Jus-
tificaçao remete o processo ao Comandante
-Geral cia Poijeja Militar.

3 o Chefe do Estado-Maior, o sub.
chefe do EstacloMaior, Diretores de Djreto
rias, Comandante do Policiamento da CapitaL
Comandante do Policiamento do Interior e
Comandante (10 Corpo de Bombeiros, quan0
ein inspecSo, devendo submeter scu ato
aprcciacSo do Comandante-Geral, cjue, se 	

§ 30 - Quando o justifjcante e oficialaprovar, procecieré como determina o inca0
anterior. 	 do posto de Coronet PM 	 in, Os mebros do Con-seiho de Justificacão serOo nomeados dlentre

is oficiais dlaquele posto, cia ativa ou na ma-
tividade, mais antigos que o justificante

§ 49 - Quando o justifjcante é oficialda reserva remuneradla on reformado, urn dos
nembros do Conselbo de JustificaçOo pocleser da reserva remuneracla

Art. 8.0 - 0 Conselho dc Justificaçoo
funciona sempre coin totalidladle de seus
niembros em local que a autoridade nomean-
te juigue meihor indicado para apuracOo dofato.

Art. 9•o - Reunjdo o Conseiho de Jos-
tificacâo, convocado previamente por seu
presidente, em local, dia e hora diesignacloscorn an tecedência, presente o justificante c
sea defensoi-, o presiderite mancla procecler 0
eltura e 0 autuacOo dos docurnentos queCiflstjtujrarn 0 ato de nomeacOo do Conselho;em seguida, ordena a qualificaçOo e o inter-rogat6j0 do justificante, 0 que é reduzido aauto, assinado por todos Os inemba-os doConseiho e pelo justificante, fazendo-se aJuntada de todos Os documentos por este ofe-recjdos
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Art. 15 - Recebidos Os autos do pro-
CCSSO (10 Consciho de Jus[ificaciio, o Coman-
dante-Geral, (lentro (10 prazo de 20 dias, acci-
tando eu niio o j ul gamento C, ncstc ultimo
caso. justificando OS rnobxos de scu despaclio

I 	 determina o arquivafllcnto (10 P1'
cc'so, se considerar procedentc a justificac5o;

II	 aplica, agi'ava, atenua on anula
pena disciplin ar;

III rcmctc o processo ao auditor coin-
petente, SC considera ilicito penal a razaO
pela qual o oficial foi considerado culpado

1V	 rcIilc[e 0 p[OCCSSO 31) Tribunal de
Justiça Militat:

a)sc a raz5o pcla qual 0 011(131 foi jul-
gadoculpado ('Sil prevista flOs iflCiSOS 1, It
e IV do art. 3 •9; on

h) ac, pelo ciaille cometido, previs 11) no
1OCIS() III do art. 3., 0 ofieml for u' --ado
incapaz de permanecer na PolIcia Militar,
flu ativa on flu ma ivi (lade

Parigrafo dnico - 0 dcspucho quc jub
gou procedeilte a justificaçiio (leve sec p11-
blicado oficiaimcntc P tI'3flSCI'itO fibS assen-
tainentos do oficial, Sc estc é da ativa

Art. 16 - i: da competencia (10 Tribu-
nal de Justigu Militar julgar. em instSncia
nica, Os p10CCSSOS oriundos dc Conscllio de

Justificaç5o, a dc rernetidos PC1O Comandan-
[e-Geral.

Art. 17 - - No Tribunal dc Justica Mi-
litar, (l1St1iI)UId0 o proccsso, é o inesnlo 1C

latado p01' Uifl dos Seus juizes quc, antcs,
deve abrir prazo dc cinco (haS pam a (ic-
fesa Sc ITlaflifestar per escrito sobre a (leci-
silo do Conseiho (Ic Justificaçiio.

Parágrafo i'inieo 	 Conclulda esta fase.
é 0 processO submetido a jo]gamento

Art. 18 - 0 Tribunal de Justica Militar,
C3SO julguc provado one o ()ficial e eulpa(io
de ato oil fato prcvistos nos ineisos 1, II C
IV (10 art. 3.' on que, pclo crime comclido,
previsto no inciSo III (10 art. 3.s, é incapaz
de perrnaneccr no PolIeia Militar, na ativa
OU 11(1 inatividade, devc, conforine 0 caso:

I	 detcrininar sua i'efoi'ina; 00

II --- dcclara-lo indigno do oficialato on
corn dc incompatIvel. cletcrminando a perda
de scu posto e patente.

1. - A reforma do oficial é efetuada
no posto que possui na ativa, corn proventos
proporcionaiS 30 tempo de servico, na for-
ma do Estatuto (10 Pessoal da Policia Militar.

§ 2. A reforma do oficial on sua de-
miss5o ex-off icio, conseqiienlc (Ta perda (IC
posto e patcnte, conforme o caso, é efetuada
pelo Governador do Estado, tilo logo seja pu-
blicado o acordao (10 Tribunal de Jusiica
Militar.

Art. 19 - 0 julgamento da iustificacSo
independe (Ia dccisiio do juizo criminal. quan-
do Sn constate existência residual (Ic falta
disciDlinar n5o neccssarinlfleflte integrante
do O'd) (1,1ltlloO.0.

Art. 20 - Aplicarn-se a esta lei , s
(liariarnente, as normas do Código de Si

ccsso Penal Militar.
Art. 21 --- Prescrevcm em sejS

computados na data em que forein praticad
Os casos prcvistos nesta lea.

Parágrafo dnico - Os casos talnbém
vistos no Código Penal Militar como CF
prcscrevcm nos prazos ncle cstabclecjd05

Art. 22 - Esta lei cntrara cut ,
data (IC sua publicaçSo, revogadas as disp
siçoe.s clii contrario

Dado no Pidácio da Libcrdadc, aos

PROJETO DE RESOLUXO

(cncaininhado pcla Alensa geni Govername1
n.9 114)

Aprova termo (id COi1V('iilO celebrad
cntre o Governo (10 Estado de Mu0
Gerais e a Cornissiio dc l)csenvolvjr011
to (1(3 Vale (10 Jc(Tuitiflhonlia ----- COW
VALE.

A Asscrnbléia Lcgislativa do Estado
i\linas Gerais aprova

Art. 1.' - - Fica aprO\'ad() 0 termo d
convênio ccicbrado, cm 24 (Ic setembro d
1975, entre o Governo (10 Estado de Mini
Gerais, através da Secrctaria de Estado d
Sai'idc, c a Coniissilo dc I)cscnvoivimento d
Vale do Jequitinhonlia - CODEVALE, par
eXecucao (Ic programa (le saudc no Vale
Jequitinhonha.

Parégrafo dnico - 0 tcrrno de convêni
dc que trata o artigo paSSa a fazcr porte in
tcgrante desta resolucilo.

Art. 2.s -- Esta rcsoluçilo dntra em v
gor na data de sua publicaç5o, revogadas a
dispoSicoes ein contri'irio

Dado no Palácio (la Liberdade, aos

(Nota da Divisijo dc Bedacilo e Publica
çSo - 0 tcrtno de convénlo foi publicadC
na integra no Didrio (/0 Leqislativo, na at
dcsta reunmao.)

REQUERIMENTOS

N. 9 671, (IC autoria do Sr. Deputado ElF
ripedes Craide, solicitando o apoio do E°
Sr. Presidcnte da Repihlica, General Erne"
to Geisel, para a instalacSo. em Araxa. 12

nova iinidade amilnia-uréia, quc está preVlS
no programa nacional de fertilizantes e (2

crio agrIcola;
(10 Sr. Deputado Antonio Dias, pCd

voto de congratulacoes cons a BIOBEA S Pt`7
 (IC sua instalaç5o no DistritO, I U,

trial de Montes Claros; pedindo, tambelu'
constituIda uma comiss5o de três dePutak.
para representar a Casa nil inaugUracao
(l dlClLi enipresa -

Pareceres

Receberarn parecer de redaçSo final

PROJETO DE LEI N.9 137/75

A Assemljléja Legislativa (10 Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1.0 - Fica declarado die utilidade
pUblica 0 Sport Club Guanabara, associaç5o
civil, Corn sede na cidade de Juiz de Fora.

Art. 2. -. Esta lei entra em vigor no
data de sua publicaçSo.

Art. 3,9 - Revogarn-se as disposiçoes em
contrário.

Sala das CornissOes, 20 de outubro (IC
1975.

Domirigos Lanna, Presidcnte - Fdbio
Noti,ni, Relator - José Santana.

PROJETO DE LEI N.° 256/75

DispOe sobrc o reajustamento dos
sImholos dos vencirnentos do Quadro Per-
manente da Secretar ja do Assernbléia Le-
gislativa do Estado de Minas Gerais.

A Assernbléia Legislativa do Estado dc
Minas Gerais decreta:

Art. 1.9 - A partir de 1.9 de outul)ro
de 1975, os valores dos simbolos correspon-
dentes aos vencimentos (10 Quadro Perma-
nente da Secretaria da Assemhleia Legisla-
tiva do Estado (IC Minas Gerais ficarn reajus-
tados na forma desta lei e de acordo corn a
tabela constante do, anexo dnico, abrangendo
o pessoal inativo.

Art. 2. - A partir de 1. 1 de outubro de
1975, fica aumentado em 50% o valor do
abono familiar fixo.

Art. 32 - Nos cOlculos decorrentes do
aplicaçso dcsta lei s5o desprezadas as fm-
cSes de cruzeiro, inclusive corn relaçOo As
vantagens fixadas corn base floS valores de
nlveis de vencimentos.

Art. 4,9 - As (lespesas decorrentes da
execuçso desta lei correrSo 0 conta dos do-
tacoes orcamentOrias próprias, ficando ainda
O Poder Executjvo autorizado a abrir cré-
dito suplementar ate o limite necessOrio e a
anular dotacOes orcamentOrias, para esse fim.

Art. 5. - Esta lei entra em vigor na
data de sua puhlicaç5o.

Art. 6. - Revogam-se as disposiçoes em
COOt rOr jo

Sala das ComissOes, 20 de outubro de1975

F' Domingos Lanna, Presidente e Relator
ab,0 .Wotini - José Santana.

(Nota do DivisSo de RedaçOo e Publica-
cOo - A tabela refericIa no projeto foi publi-
cada na Integra no Diclrio do Legislativo, na
ata desta reuniSo.)

PROJETO DE RESOLUAO N. 184/75

Aprova o convênio celebrado entre
a Secretaria de Estado da Agricultura, a
Emprcsa de Pesquisa AgropecuOrja de
Minas Gerais - EPAMIG, a Companhia
de Armazéns e Silos do Estado de Minus
Gerais - CASEMG, a Centrais de Abas-
tecimento de Minas Gerais S.A. - CEA-
SA-MG, a Associaçiio de Crédlito e Assis-
tência Rural - ACAR e a Secretarja de
Estado do Segurança Publica.

A Assembléia Legislativa (10 Estado de
Minas Gerais, aprova:

Art. 1.0 Fica aprovaclo o convênio Ce-
Iebrado, em data de 25 de junho de 1975,
entre a Secretaria de Estado do Agricultura,
a Empresa de Pcs quisa AgropecuOria de Mi-
nas Gerais - EPAMIG, a Companhia de Ar-
mazéns e Silos do Estado de Minas Gerais
-- CASEMG, a Centrais de Abastecimento de
Minas Gerais S. A. -- CEASA-MG, a Associa-
cOo de Crédito e Assistêncja Rural - ACAR
c a Secretaria de Estado da Segurança Pd-
blica, para a realização do Projeto de Inte-
riorizaç5o (Ic InforniaçOes de Mcrcados Agri-
colas no Estado de Minas Gerais.

ParOgrafo ilnico - 0 convênio die que
trata o artigo passa a fazer parte integrante
(idSta resoluc'Oo.

Art. 2. 1 - Esta resoluçOo eratra can vigor
na data de sun publicaç5o.

Art. 3,9 -- Revogam-se as disposiçOes em
contrOrio.

Solo das ComissOes, 20 de outubro de
1975.

Dominqos Lanna, Presidente - Fóbio
Notini, Relator - José Santana.

(Nota da DivisSo de Redaç5o e Publica-
cOo - 0 convênio de que trata 0 projeto fof
publicado na integra no Didrio do Legisla-tivo, na ata desta reuniiio.)

Oradores

CRIAAO DO SISTEMA DE AVIACAO
REGIONAL

O SR. DEPUTADO MENDES BARROS -
Sr. Presidente e Srs. Deputados, exatamente
hoje faz cinco meses que Governador Vala-
dares, o Vale do Rio Doce, hem como outras
cidades de Minas Gerais sofreram urn rude
golpe da supressOo dos vOos da linha regular.

No entanto, voltarn as esperanças para
o povo de Governador Valadares, corn a notl-
cia hoje publicada em urn dos jornais desta
cidade, em que S. Exa., o Sr. Presidente da
RepUblica, irO, durante esta semana em que

Declara de utilidade pOblica o Sport
Club Guanabara, associaçOo civil, corn
sede no cidade de Juiz de Fora.
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Se comomora a Somana cia Asa, assinar urn
decroto criando o sistema de aviacão regio-
nal.

Passo a ter a notIcia publicada polo hid-
rio do Tarde dc liojo:

"Interior Agora Vcii Ter 1/dos Regulares

São Paulo 0 Presiclente Ernesto Geisol
deverã assinar, cientro as comernoracOes cia
Scmana cia Asa, iniciacla a 16 e a oncerrar-se
a 23 cleste rnês, o cleereto instituindo o siste-
ma de aviacSo regional, on aviacão de tercei-
ro nivel, quo perrnitirá a forrnacSo do novas
empresas regulares do aviação para servir
do ligacão entro as ciclades do interior e as
grancles mctrópoles já serviclas por linhas-
-tronco do aviacão.

A rcveiacão foi feita polo Ministro da Ac-
ronãutica, Brigadeiro Joelmir Campos do Ara-
ripe Macedo, nesta Capital, acrescentancio ciue
o projeto do terceiro nIvel garantirá as gran-
des companhias de taxi aéreo urna participa-
cão substancial nessas novas empresas. Ele
foi elaboraclo pco Departanidnto do Aviação
Civil - DAC, (ientro do charnaclo Projeto
Dornancia, entregue ao Presidente cia Repd-
blica.

0 Presidente (Ia Taxi Aéreo Marilia -
TAM, Comanclante Rolirn Adolfo Amaro, fa-
lando sobre o terceiro nivel, anunciou quo
sua ompresa é urna (las primeiras a ter, cm
operaç ão regular, urna linha ligando a cida-
do de 'S50 José dos Campos ao Rio do Janeiro.

Urna outra empresa a operar as charna-
das linhas regionais é a TOP Taxi Aéroo,
sob controlc dos grupos BRADESCO e Allen-
tica Boa Vista, crue mantérn urna linha corn
vôos (harios entre São Paulo-Santos c Rio
do Janeiro.

A linha da TAM opera corn quatro vCos
diarios entre o Rio e São José e corneça ago-
ra a clar os prirneiros resuitaclos positivoS,
informa ainda o Cornandante Rolim Adolfo
Arnaro, c já registra urna regularida(le de ho-
rãrios e freqdência do trãfego serneihantes
as grannies ompresas do aviação. A iinha cia
TOP mantérn dots vôos diários entro São Pan-
lo-Santos e Rio.

A charnada aviação regional - on feeders-
liners do norte-americano, oxistiu no Brasil
ate o final cia clécacia de 1950 e, ate meados
da déeada do 1960, algumas empresas ainda
sohroviveram. Cerca do 400 cidades cram
então servidas polo avião em linhas regula-
ros, quo começararn a desaparecer, pressio-
nadas pelos custos altos quo a sofisticacCo das
novas aeronaves impunha. Hoje, ha menos
de 80 cidacles corn linhas do aviacCo.

A substiluicCo dos antigos DC-3, versão
civil dos velhos C-47 da FAB e cornpracios
polo Pals para servirern durante a II Guerra
Mundial, por apareihos maiores, passanclo
pelos turboéliccs ate os jatos puros, come-
con a criar problernas do manuteflçSo, já quo,
por serem aviSes maiores, exigiarn rnaior Ire-
qüCncia dc pasSageiroS.

Corn a oferta do aviCos rnaiores, cain a
relaçCo passageiro/lugaros oforecidos. Pam-
lelemente. o proginna rodovario quo 0 Pals

(Pfl(!1) ceP P

isolamento da rnaioria (leSsas ci(lacies,
till o clesenvolvimento cia indiistria a
listica, clando ao consurniclor novas utO1nobaltetivas do tiansporto. E, finalmonte, a
dos subsiclios a aviaçCo comercial, clue
cbecretar o firn da chamada redo nb
cão nacional e das linhas do oidlacl
quonas.

Preocupacbo corn o programa (la que
dc oferta do avides, o DAC criou 0
ciornancla", concluindo dentro dole que
grandes empresas do aviaçSo comerelal
conseguiam clesonvolvor urna estrutura Itcustos voitada para a aviação do terceiro
vol, 0 crue as grancles eflipresas (be taxiaér
conseguiam operar linhas regulares a cuSto1
adoquaclos, utilizando urna i nfra-estrutura n.
abs sofisticada, einbora hastante sogura.

Dal, definiu-se o DAC pela criaç50 de
mais quatro empresas regulares do aviatio
duos sediadas em S,-to Paulo, nina 110 Rio de
Janeiro o urna em B elo Horizonte. Posterior.
monte, incluiu-se uma quinta ompresa para
operar no Norte do Pals".

Sr. Presidento, Sos. Deputacios, corn essa
noticia, temos a csperança de quo, mesno
quo o nOsSo projeto quo autoriza o Govern0
do Estado a criar empresa aérea em Minas
Gerais não seja aprovado, on mesmo que rijo
soja esse o ponsamento do S. Exa., as cida.
dos mineiraS, principalmente Governador y.
ladares, Almenara e Nanuctue, voltem a des-
frutar dosse sorviço da aviacCo civil.

Hojo, quando so cornernorarn cinco mc-
sos do ausCncia da linha aérca regular, a as
sinatura do decreto virã heneficiar Governa.
dor Valadares.

Esperamos, portanto, quo as autoridades
tomoin proviclências nesse sentidlo.

PROTESTO DA BANCADA OPOSICIONISTA

0 SR. DEPUTAI)0 JORGE ORLANDO
CARONE - Sr. Presidente, nobres Deputa-
dos. Beabmente, nós, quo lutamos pela nacio-
nalizacCo (10 nosso procbuto intorno; realmen-
to, nós, quo lutarnos polo desenvolvimentO in-
dustrial (be nosso Pals; realmento, nós, que
somos a oposicão cbeste Pals, Sr. Presidento
roalmente, nós, quo nCo somos aqui.nhoados
corn os favorcs g oovemnamentais; realmente, n
quo soinos tachados do politicos obsoletos
quo não cboviamos mats fazor parte do quadro
politico naoional, quando nos qualros POl

tioos existem homons quo nCo são autefltl
cos democratas, repucliarnos tais afirmacoes

Sr. Presidonte o Srs. DeputadioS, multi
niais indignacão nos causa l quando Omer-

to ligaclo 	 cliroçCo nacional arOfllStai
entrevista quo, gracas a Deus , foi 111odlflead2
o rotificada, cbiz quo o Governo central ,bn
sileiro estã proocupado, on melhor, csta
solviclo a doter a aceieraçCo o o doSe1'
mento (to nossa indñstria autornob111st
Isso nos causou, a primoira vista, grafl
surpresa, pots nós ciueremos, aposar de
mos dba oposiçCo, one o Brasil caminhe a P
SOS largos rumo ao ponto nbc deseflv1m.o
to industrial desejado junto as 	 es.
en nto. (bepolalnoS 00111 declaracOeS

tas quO s 	 5€ Veil) per) dr';csti III kllitr 1) 0111-

ariall 	 bai-sileiro. h a, nesa decIuacão,
preS tho ao ornpresai-iado e lola tambCm
o declaracão do que 80% dos compo-
t, t es da nossa illcliistria automobiiistica não

pertoflcont0s ao nosso Pals.

Ora, podomos dizor quo isso riCo é a rca-
, ,jade . Pode sor verdado corn relaCo a FIAT,
que tern Os Sous COlflpbnefltos do origem nCo-

Nós virnos como a ARENA nesta
sa so baton pola sua implantacão em nosso

CJtado. Somos favorAveis também a osta in-
stria, desdo quo contnibua para o nosso

desefl%olumduito 0 para obtonção do know-
hOW'

Flea, aqUl, 0 nosso protesto, pois jarnais
derianios ser contra o nosso desenvolvi-
ento autornobillstico. Usarernos do todas as

00ssas forças para ajudar o nosso emprosaria-
do e jarnais pemn)itiromos quo qualquor go-
cernO, soja federal, seja estadual, adoto urna

iltica do desincentivo C iniciativa privada.
Contra a iniciativa do capital brasileiro, a
jniciatha nba indiistria brasibeira. NCo con-
cordamoS jarnais o jamais haveremos do corn-
cordar coni dleCiaraçOos oomo ostas que colo-
am contracliçCo o desonvolvirnento do
ossa jnditstria. E so amanhS esta inddstria
sotrer qualquor roprossCo por parte do Go-
rerno, isso poderA ievar ate nossa economia
so caOS.

Flea aqui, pois, cm nomo do men ilder
no da minha bancada, o protosto veemente

por declaracOes quo jainais cleveriam sor
leitas.

Matéria Aprovada

REQUERIMENTOS

Do Sr. Deputado Antonio Dias, pedlindo
roto de congratulaçOos corn o BIOBRAS por
a instalacCo no Distrito Industrial (be Mon-

ten Claros o podindo, tambem, seja constitul-
da nina comissão pal-a rcprosontai- a Casa na
)flauguracao dla reforida omprosa;

fl.9 622, do Sr. Deputado Artur Fagundios,
lolicitando ao Sr. SecretCrio do Obras PChli-
easa construçCo do urn prédio próprio para
Oforurn da Comarca do Porteirinha;

n. 9 623, do autoria do Sr. Deputado
endes Bar-os, em quo sohcita aos Sos - Go-lernador do Estado o Diretor-Ges-ab (10 DER/

0 asfaltamonto do acosso cia Cidade do Go-
lernador Valadares ao campus universitãrio
quela cidade;

k 
fl9 628, do Sr. Deputado Euripeclos Crai-
SOljcitanclo ao Sr Goveinacior do EstadoConstruçCo do urn armazérn cia CASEMG ens

rramento.
11•9 630. do Sr. Deputado Dalton Cana-

va,pedmfldO ao Sr. Diretor-Geral (ho DEB/a inclus50, no plano (be pavimentacao as-
da, da estracla Curve] o-Folixlânciia;

632, em quo o Sr. Deputaclo SCrgio
0 Costa solicita nos. Srs - Governacbor do

LStabo e i)iietoi In I)NOS a (ilagageni e lini-
pcza do COn-ego lung, quo atravessa o Bairi-o
Linhares, em Juiz do Fora;

n. 9 633, através do qual o Sr. Deputado
JoCo Navarro pede As direçOes das Centrais
Ebétricas do Minas Gerais o nba Companhia
Minoira do Eletricidade, do Juiz do Fora, a
regularizaçCo do fornecimonto do enorgia ole-
ti-lea naquela cidado;

ri. 9 670, do autoi-ia nba Comissão do Assun-
tos Municipais, solicitando aos Sos. Ministro
cia Justica e lideres da mnaloria e nba minoria
nas duas Casas (10 Congrosso Nacional quo
a altei-ação nba Lei Complemontar n. 9 I aican-
cc tambérn os rocjuisitos onumorados no art.
2., soliretudo o do itern IV clesso artigo -

1ARECERES

Do rc-daçCo final dos Projetos n.9s:
137, 184 o 256.

PROJETOS DE LET

Fin 39 cliscussCo, os Projetos n.9s:

152, die autoria do Sr. Doputado Mendes
Bar-os, quo clociara (10 utilidado pdbhca a
AssociacCo do ex-Aluno cia Escola do F'armé-
cia do Ouro Preto;

156, do Sr. Deputado Gerardo Renault,
quo nbC a denoinjnacCo nbc Escola Estadual
Jo,-to do Sousa Gonoalves 3.2. 1. 1 Gran a csco-
Ia estadual dc Botelhos 3.2, localizada naque-
Jo niunioipio;

175, do Sr. Deputado Emilio Haddad,
que declama do utiliclade pCblica a Casa nbc
Dona Dorica, do Itaguara;

176, do autoria do Sr. Deputado Amilcar
Padovani, quo cieclara dc utilidade pdblica o
Centro Espirita do Umbanda InhC Chica, as-
sociação civil coin sede em Belo Horizonte;

187, do Si-. Doputaclo Milton Salles, quo
declara do utilidade p(tblica a Santa Casa o
Matornidacle Nossa Senbiora do Fatima, corn
scdo no ciciade do Estiva;

188, do Sr. Deputado Jesus Trindade,
clue cbeclara do utiliciade pdblica a Escola do
Arte Musical, corn sede em Raposos;

195, do Sr. Deputado Christovam Cilia-
radia, one concede o tItulo de Cidadão Hono-
risrio do Estado do Minas Gerais a Angelo
Cairnon do SC.

Nomeação de Comissão

A Mesa nomoia, para ropresentar a Casa
no solenidade do inauguraçCo nba BIOBRAS
em MonIes Claros, a requei-imnento do Sr.
Deputaclo AntOnio Dias, a seguinto ComissCo:
Si-s. Deputados AntOnio Dias, Artur Fagundes
o Pedro Narciso.
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128. REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 21 DE OUTUBRO
DE 1975

p
pRESIDtNC IA DOS SRS. DEPIJTA1)OS JOAO

I)ELFIM RIBEIRO E YTCENTE
(UABIROBA

Comparecimeflto

JoSo Ferraz 	 Fernando Junqueira -
Wilson Tanure - Ldcio tie Souza Cruz -
Said Axes - Jdnia Manse 	 Pedro Gustin
- Arnilcar Padovani - Artur Fagundes -
Carlos Eloy 	 Carlos Lemos - Christovarn
Chiaradia Cicero Dumont - Gyro Macid
- Dalton Canabrava - Deifirn Riheiro -
Dêflio Moreira - Donungos Lanna - Elmo
Braz - Emilio Gallo - Emilio Haddad -
EudlideS Cintra -- Euripedes Craide - Fdbio
Notini 	 Fdhio Yasconcellos - Ferraz Cal-
das - GenésiO Bernardino 	 Gerardo Re-
nault - Gornes Moreira Haroldo Lopes -
Jesus Trindade - João Bello - JoSo Marques
- João Navarro - João Pinto Ribeiro -
Jorge Orlando Carone - José Bonifácio Fi-
iho - José Laviola - José Santana - Kernil
Kumaira - Luiz Bacearini - Mendes Barros
- Milton Lima - Milton Sailes 	 Morvan
Acayaba - Narcélio Mendes 	 Neif Jabur

Nilson Gontijo - Nunes Coelho - Pedro
Narciso - Raiinundo Albergaria - Ronaldo
Canedo - SebastiSo NascimefltO 	 Sérgio
Ferrara 	 Sérgio Olavo Costa - TelêrnaCO
Pompei 	 Vicente Guabiroba.

Expediente

TELEGRAMA

Do Sr. Diretor-Geral do DNER, em res-
posta ao RequerirnentO n. 9 473, do Sr. Depu-
tado Lücio (le Souza Cruz, informandO que
as obras da iigaç5o asfáltica LambariCareacl
nao fazern parte do Piano Nacional de Viaç50.

ProposicOes

PIIOJETO DE LET N.9 280/75

(encaminhado pela Mensagefli Governarnental
n.9 115)

Consolida a legislacão tributária do
Estado de Minas Gerais e dá outras pro-
vidêncjas.

010
(Nota da DjvisSo de RedacSo e Publica-

0 projeto foi publicado na integra no
1lO tb Leyislativo, i-ia ata desta reuniSO.)

PROJETO DR LET N.9 281/75

Deelara de utilidade pdbiica o Cen-
tro de Uinbanda Maria Quiténia, corn
sede na eidade de CatagUaSes.

A Assemhléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais deereta

Art. 1. - Fica declarado de utilidade
pdblica o Centro de Umbanda Maria Quite-
rio, corn sede na cidade tie CataguaSeS.

Art. 2.1 	 Revogam-se as disposicöes em
eontrSrio.

Art. 3 • 9 - Entrard esta lei em vigor na
data de sua pullicaçao

Sala das fteuniöes, 21 1e oUtUlJro de
1975.

Joâo Bello -- Emilio Gallo José Boiii-
fdcio FiIlio -- Doiningos Lanna - Cicero
Dumont - Euclides Ciritra - Cyro Maclet -
Gliristovarfl Chiajadia	 Narcélio Mendes -
Joao Navarro.

PROJETO DE LEI N. 282/75

DA 0 f101flC (le Ilka Campos Vargas
ao Gindsio Estadual de Toinbos, na Cl-

dade de Tombos.

A Asseinhléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais deereta:

Art. 1. - Dar-se-á o nomc de Ilka Cam-
PUS Vargas ao Ginásio Estadual de Tombos,
no eidade de Tombos.

Art. 2.° - Revogam-Se as dispoSicSes em
contrario.

Art. 3. 	 Entrarâ esta ltd em vigor na
data (ic sua puhlicacãO

Sala das ReuniSes, 21 de outubro de
1975.

Jodo Bello - Jodo Navarro - Domiligos
Lanna - Gyro Macjet - Cicero Dumont -
Euclides Gintra - ChristOvarn Chiaradici -
Nareélio Mendes - Vicente Guabiroba - Jé-
sos Trindade - Emilio Gallo.

JustificacdO - Tlka Campos Vargas fa-
leccu no exereIcio do cargo de secretSria do
(iinSsio EstadUal de Tombos, onde militoU
varies anos e prestou inestimáveiS servicoS,
impon(iO-se coin aos alunos do ginásio,
onde era respeitada e muito estimada.
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Fez unia fa]ta enorme ao cducanclârio,
que ate hoje larnenta sua ausência. Foi pro-
fessora primária por rnuitos anos, tendo rea-
lizado urn trabaiho dos mais eficientes.

Jodo Bello

PROJETO DE LET N. 9 283/75

Autoriza troca de irnOveis do Estado

A Asscmbléia Legislativa (10 Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1. - Fica o Estado autorizado a
trocar corn o municIpio de Santo Antonio do
Monte os irnóvcis de suas respectivas proprie-
dades, abaixo caracterizados:

I - Irnóveis do Estado:

a) terreno e henfeitorias situados no Ci-

dade de Santo Antonio do Monte, no Pra(:a
Getñlio Vargas, esquina cont Avenida Amân-
cio Bernardes, irnóvel este corn area total de
307,30 m 2, havido por doacOo, conforme trails-
cricOo no registro de imóveis, sob o n.9
23.486, us. 272 v. a 273 do livro n. 9 3. H.
1 do Cartório de Registro de Iinóveis da Co-
marca de Santo Antonio do Monte;

b) terreno situado no parte suburhana
do cidade de Santo AntOnio do Monte, no
lugar denorninado Campo do ZO Lopes, corn
Area de 12.000 rn 2 , havido por doação, con-
forme transcriçOo no registro de imóveis,
sob 0 n.9 22.687, us. 39 v. a 41, do livro n.°
3. H. 1 do Cartório de Registro de Irnóveis
do Cornarca de Santo AntOnio do Monte.

II - IniOveis do inunicIpio:

a) Area de terreno corn 5.000 rn 2 , situado
na Rua Be] chior Francisco, esquina corn Rua
Professor MczCncio, na cidade de Santo An-
tOno do Monte, havido por compra e venda,
conforme escritura pñblica constante do Ii-
vro 95, us. 124 v., do Cartório do 2. 9 OfIcio,
(Ta Comarca de Santo Antonio do Monte;

b) obras, construcOes c demais benfei-
torias do prCdio onde funciona o Ginásio Es-
tadual Dr. Alvaro Brandão, situado a Rua
Beichior Francisco, esquina corn Rua Profes-
sor MezCncio, no cidade (IC Santo AntOnio
do Monte, havido por doacão feita pelo CO-
nego Pedro Paulo Michia, conforme escritura
pdblica constante do livro 96, fls. 13 v. a 15,
do Cartório do 2. Q OfIcio do Cornarca de Santo
AntOnio (10 Monte.

Art. 2. 	 Esta lei entra em vigor no
data de sua publicacOo.

Art. 3Q 	 Revogarn-se as disposicOes em
contrOrio.

Sala dos RcuniOes, 20 de outubro de 1975

Neil Jabur - EurIpedes Criiide - Luiz
Baccclririi - Ferraz Galdas - Nilson Gonti-
jo - Sérgio Okwo Costa 	 Pedro Narciso.

Justificacdo - 0 MunicIpio die S
Antonio (To Monte, cm 1965, doou ao E
urn tcrreno de 12.000 m 2, destinailo 	 Sta0
truc5o de uma pi-aca de esportes pclo dOn
tOrio. 	 ha.

Em 1966, 0 mesmo municipio d
aindla, ao Estado urn terreno de 307,30
diestinado 0 construçOo de urn ginOsio estad'

Para fazer as mencionadas doacoes
Executivo Municipal foi previamente aut

:zado mediante as Leis Municipais n. Q s 493/
e 505/65.

Acontece quo o encargo on dcstinaç0 das
doacöes nOo foi curnprida, on seja, a praaVde csportes, hoje, acha - se cOnstrujda
terreno do rnunicipalidade, 0 Av. J.K. 5°
construçSo esta fcita pelo rnunicIpio; o gina'
sio estadual, tambCrn, nOo foi construjdo
Area doada, achando-se instalado em outro
terreno e dependências do rnunicipalidade ha
Rua Prof. Mezêncio, esquina c orn Rua Be!.
chior Francisco, ernbora o estabelecimento de
ensrno seja urna escola estadual.

Pretendemos, pois, em face de apelo do
Sr. Prefeito dc Santo AntOnio do Monte, pro.
mover a transferOncia do dorninio dos terre.
nos anencionados.

Assim, propornos, em norne do povo do
rnunicipio, o presente projeto de id.

Cont a proposic5o, o Estado permutari
Os terrenos recebidos em doacOo, e que hoje
ihe pertencern, polo tcrreno, construcOes e
demnais benfeitorias do irnóvel onde funciona
a escola estadual, que é bern do municipio.

Destarte, o rnunicIpio terá revertidos ao
son patrimOnio Os terrenos vagos e que não
foram aproveitados pelo Estado. E o Estado
receberO o imOvel onde estO instalado o gina.
sio estaclual. Comno e da prOpria natureza do
instituto jurIdico do troca, ambas as pessoas
de direito püblico ficarilo beneficiadas, pois
verão acrescentados hens a sons respectivos
patrimOnios. Enfim, o interesse püblico esta-
ra atendlidO, conforme ofIcio c declaraçSo as-
sinados polo Sr. Prefeito de Santo Antonio
do Monte, que juntarnos a esta justificacäo,
para rnelhor esclarccirnento e fundamentacaO
do projeto.

EstOo, aindla, anexados os textos dos leis
municipais e os respcctivos tItulos de pro-
priedade dos imóveis objeto do permnuta.

Neif Jabut

REQUERIMENTOS

N, , Q 672, do Sr. Deputado Euclidles Cin
tra, encaminhando ao Sr. Secret0rio de Esta'
do do Edlucacio sugestOes visando soiucionar
Os problemas dos escolas cstadluais;

n.° 673, do mesmo parlamentar, SOii1'

tando ao Sr. Ministro do Previdbncia e ASS'S'

tCncia Social que conceda aos integrafltes da
Força ExpddlicionOria Brasilcira que saO
baihadores rurais a aposentadoria aOS
anos, através do FUNRURAL;

n.° 674, do Sr. Deputado FObio VasC
cellos, solicitando ao Sr. GovernadOr do 5
ta(10 quc determine estudos e providenc1

a criacio de urn instituto on centro de
a urn de que se cstudem e se

lOfl lo rem os ecossistemas lacustres, fluviais e
tSP presainento, C se execute uma polItica de
¶iorac5° pcsqueira dos Aguas doccs do
el tad0

,o 675, do Sr. Deputado Ferraz Caldas,
tando o Sr. Governador do Estado in-

cOi 
to 

Os incentivos 00 refloresta-
nent0, concedidos pelo Executivo;

676, do Sr. Deputado SCrgio Olavo

'0
stO solicitando ao Sr. Diretor do Rede Fer-
jOi-ia Federal S.A. providCncias no senti-
de dar-se rnais segurança 0 passagem do

linha férrea no BR-135, 0 altura de Benfica,
bairro de Juiz de Fora;

do Sr. Deputado Fernando Junqueira: n.9
677solicitando ao Sr. Secret0rio da Se-u-
ran'c ptlblica que sejarn determinadas pro-
odenClas para construçOo de urna cadeia pa-
blica em Bicas e para a indicaçOo de urn es-
crivão do crime para a rnesrna cidade; n.°
678 solicitando ao Sr. Secretario do Fazenda
providência s no sentido de transformar o
SLAT de Bicas em ADF; n. 0 679, solicitando ao
Sr. Secretilrio die Obras Puiblicas providCn-
cias para a construciio de urn edifIcio para o
fOrum de Mar de Espanha;

n.° 680, do Sra. Deputada JOnia i\iarise,
solicitando ao Sr. Governador do Estado pro-
vjdências para a conclusSo dos obras do Con-
junto JK e para o curnprirnento do contrato
realizado 0 epoca do inicio do eonstrucão
daquele coniunto;

n.0 681, do Sr. Deputado Sérgio Ferrara,
solicitando ao Sr. Governador do Estado in-
terferir junto 0 TELEMIG, no sentido de con-
siderar como ligacOes urbanas as chamadas
em todia a regiao metropolitana de Belo Hori-
zonte;

n.° 682, do Si'. Deputado Nilson Gontijo,
solicitando 00 Desembargador EdCsio Fer-
nandes o restabelecimento do Comarca de
Carmo de Minas;

do Sr. Deputado FObio Vasconcellos, so-
licitando voto de aplausos aos órgOos que
patrocinararn o Encontro de Limnologia,
Piscicuitura e Pesca Continental, realizado de
14 a 19 de setemnhro prOximo passado, nesta
Capital;

do Sr. Deputado JoOo Navarro, solicitan-
dovoto de aplausos ao jovem Ricardo de 011-
eira 'Campos, novo carnpe0o pan-americano

de judo, peso mOdlio pesado;
do Sr. Deputado Euripedes Craide, so-

hcitando voto de aplausos a Associaç0o Bra-
Oleira dos CriadIores de Zebu, corn sede em
'beraba, pdla homenagern prestada a JoOo
artins Boi'ges e outros pioneiros (Ta criae0o

flac10011 (IC ga (Id) zd'IJu.

Comunicaçôes

Oarido
D 0 Sra, Deputadla JOnia Manse, partici-

o falecimento dos Srs - Paulo José Al-5ares Mascarenhas, Ataulfo Dias MacTel e Ge-
raI4i0 Dantés dos Reis e da Sra. Maria do

Aivares do Silva, ocorrido nesta Ca-Pita!;

do Sr. Deputado Sérgio Ferrara, parti -
cipando o falecimento do Sr. Geraldo Rodri-
gues, ocorrido nesta Capital;

do Sr. Deputado Lilcio de Souza Cruz,
die idbntico teor.

Pareceres

Reccbcramn parecer favorável:

do CornissOo de Constituiç0o c Justiça, o
Projeto n. 0 263, cm 2. discussOo; os Projetos
n. 0 s 174, 186, 193 e 206, em 33 discussSo, e as
Mensagens n.s 100, 101, 102, 103, 104, 105
e 106, sob a forma, respectivarnente, dos se-
guintes:

PROJETO DR RES0LUA0 N. 289/75

Aprova convênio celebrado entre a
Sccretania de Estado do SaUde e a Prefei-
tura Municipal de Aracuai.

A Assernbléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais aprova:

Art. 1. 0 - Fica aprovaclo o tcrmo de con-
vCnio celebrado, em 14 de juiho de 1975, entre
a Secretaria de Estado da Saade e a Prefei-
tura Municipal de AracuaI, objetivando a ins-
taiacOo de urn airnoxarifado, para a distribui-
çi'io die produtos farrnacCuticos do Central de
Medicarnentos no regiao.

ParOgrafo ñnico - 0 termo de convênio
die que trata o artigo passa a fazer parte inte-
grante desta resoluç0o.

Art. 2. - Esta resolucOo entra em vigor
no data die sua publicaçao.

Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em
contrOrio.

Sala dos ComissOes, 21 de outubro de
1975.

Narcélio Mendes - Presidente; Euclides
Cintra - Relator; Ferraz Coldas - Milton
Limo - Neil Jabur - Jodo Navarro - Cicero
Dumont.

PROJETO DE RESOLUçAO N. 286/75

Aprova termo de cooperaçOo firmado
entre a Secretania de Estado do Sadde
e a PolIcia Miiitar die Minas Gerais.

A Assernh]eia Legisiativa do Estado de
Minas Gerais aprova:

Art. 1. 0 - Fica aprovado o tcrrno dc
cooperac0o celebrado, em data de 16 de se-
tembro de 1975, entre a Secretaria de Estado
ila Saade e a Policia Militar de Minas Gerais,
objetivando a integraçOo, em pro gramas de

(Isaue, dos recursos humnanos e materiais das
partes cooperantes.

ParOgrafo Onico - 0 terrno de coopera-
cOo de que trata o artigo passa a fazer porte
integrante desta resoluc0o.
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Art. 2. 	 Esta resoluçiio cntra cm vigor
na data de sua publicacão.

Art. 3•9 - Revogam-se as disposicôes em
(ontrario.

PROJETO DE RESO LUçAO N.9 290/75

Aprova convênio e son termo aditivo
celebrados entre a Secretaria de Estado
da Agricultura e a Prefeitura Municipal
de Caeté.
A Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais aprova:

Art. 1. 0 Fica aprovado o termo de
convênlo celebrado, cm 23 de agosto de 1973,
entre a Secretaria de Estado da Agricultura
e a Prefeitura Municipal de Caeté, objetivando
prcstacao de servicos.

Art. 2. Fica, igualmente, aprovado o
termo aditivo firmado, em 22 de agosto de
1975, que dispoc sobre a prorrogacão do con-
vênio rcferido no artigo V.

Art. 30 Os termos de convênio e adi-
tivo de gue tratam Os artigos 1. 0 e 2.9 passarn
a fazer parte integrante desta resoluçSo.

Art. 4•0 - Esta rcsoluç5o entra em vigor
na data de sun publicacão.

Art. 5.° 	 Rcvogam-sc as disposicôcs em
con trrio.

Sala das Cornissöes, 21 de outubro de
1975.

Narcélio Mendes 	 Presidente; Euclides
Cintrci	 Relator; Ferraz Caldas - Milton
Limo - Neil Jabur - João Navarro	 Ci-
cero Dumont.

PROJETO DE RESOLUAO N- 9 285/75

Aprova termo de convênio celelirado
cntre o Ministério da Sailde, c Instituto
Nacional de Alimentaçbo c Nutricbo
(INAN) e o Governo do Estado de Minas
Gerais.
A Assernbléia Legislativa do Estado (IC

Minas Gerais aprova:

Art. 1.0 -- Fica aprovado o termo de
convênio celebrado, em 10 de junho de 1975,
entre o Ministério da Sadde, o Instituto Na-
cional de Alimentacbo c Nutricbo (INAN)
e o Governo do Estado de Minas Gerais corn
a participacbo da Secretaria de Estado da
Sat'ide, visando a execucbo de programa na
Area de alimentacSo e nutriçSo.

Parágrafo ñnico - 0 termo de convênio
de quo trata o artigo passa a fazer parte
intégrante desta resolucão.

Art. 2. 	 Esta rcsoluciio entra cm vigor
na data de sUa publicacao.

Art. 3•0 - Revogam-sC as disposiçöes era
contrário.

PROJETO DR RESOLUçAO N.9 284/75

Aprova termos de convênio celebra-
dos entre a Secretaria de Estado da
Agricultura e a Prefeitura Municipal de
Curvelo.
A Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais aprova:
Art. 1. -- Ficam aprovados os termos

(le convêflio celebrados, respectivamente, em
28 de junho de 1973 e 8 de agosto de 1975,
entre a Secretaria de Estado da Agricultura
c a Prefeitura Municipal de Curvelo, objeti -
vando proporCioflar meios destinados ao de-
senvolvimento agricola no municipio conve-
nente.

Parágrafo ñnico - Os termos de con-
vênio de quc trata o artigo passarn a fazer
parte integrante desta resolucbo.

Art. 2. 	 Esta resolucão cntra cm vigor
na data (IC sun puhlicaçbo

Art. 3•9 	 Revogam-se as disposicbes em
contrario.

Sala das Comissbcs, 21 (le outubro de
1975.

Narcélio Meizdes - presidente; João Na-
varro - Relator; Milton Limo - Euclides
Cintra - Neil Jabur - Ferraz Caldas.

PROJETO DR RESOLuc AO N.0 287/75

Aprova tcrmo de convênio celebra-
do entre a Secretaria (IC Estado da Agri-
cultura c a Prefeitura Municipal de Itam-
hacuri.
A Assemhléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais aprova:
Art. 1. - Flea aprovado o termo de

convênio firmado, em data de 26 de agostO
(le 1975, entre a Secretaria de Estado da
Agricultura e a Prefeitura Municipal (IC Ram-
bacuri, objetivando proporcionar meios des
tinados ao (leSeflvOlvimentO agrIcola do mu-
nicIpio convenente.

Parágrafo dnico - 0 termo de convêfli0
ne quo trata o artigo passa a fazer parte
integrante desta resolução.

Art. 2. - Esta resoluçSo entra cm vigor
na data (le sua publicaçSo.

Art. 30 - Revogam-se as disposicbcS efl1
contrbrio.

Sala das Comissbes, 21 de outubro de 1975.
Narcélio Mencles ---- Presidente; Cicero

p1pont
V

- Relator; Neif Jabur - Milton Li-
flia - Ferraz Caldas - João Navarro - Eu-
ides Cintra.

PROJETO DE RESOLUcAO N.° 288/75

Aprova termos de convênio celebra-
dos entre a Secretaria de Estado da Agri-
cultura e o Sindicato Rural de Bocaidva.

A Assembléia Legislativa (10 Estado de
finas Gerais aprova:

Art. 1. - Ficam aprovados os termos
de convênio celebrados, respectivamente, em
28 de junho de 1973 e 26 de agosto de 1975,
entre a Secretaria de Estado da Agricultura

o Sindicato Rural de Bocaidva, objetivando
proporcioflar meios destinados ao desenvol-
riniento agrIcola do municIpio convencnte.

Parágrafo dniCo - Os tcrmos de convênio
Ic que trata o artigo passam a fazer parte
integrante desta resolução.

Art. 2. - Esta resolução entra cm vigor
na data de sua publicaçao.

Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em
cofltrário.

Sala das Cornissbes, 21 (Ic outubro de
1975.

Narcélio Mendes - Presidente; Cicero
Dumont - Relator; Neif Jabur - Milton Li-
sa - Ferraz Ca/dos -- Euclides Ciritra -
mao Navarro.

Recebeu parecer (IC redacão final:

PROJETO DE BESOLUcAO N. 0 159/75

Aprova termo de convênio celebra-
do entre a Fundação Universitãria Mendes
Pimentel e a Secretaria (le Estado da
Saüde.

A Assembléia Legislativa do Estado dc
Iinas Gerais aprova:

Art. 1.0 - Fica aprovado o termo de
CUflV6fl j0 celebrado, em 17 de marco de 1975,
entre a Fundação Universitária Mendes Pi-
flentel e a Secretaria de Estado da Sadde,
Ibletivando a utilização de bolsistas de tra-balh 0 fibs diversos setores da Secretaria.

Parágiafo dnico - 0 tcrmo de convênio
de que trata o artigo passa a fazer parte in-tegrfl0 desta resolução.
• Art. 2. 9 - Os encargos financeiros assu-
dOs corn o convenio correrão a conta da
laça0 orcamentária da Secretaria de Es-
d da Sad(Ie - 33.04.14.07.0212.208.3.11	 Serviços de Terceiros.

Art. 3•0 - Esta resoluçao entra em vigor
data de sua publicaçao.

Art. 4•0 - Revogam-se as disposicoes em
contrário.

Sala das Comissöes, 16 de outubro de
1975.

Domingos Lanna - Presidente; Neif
Jabur - Relator; José Bonifdcio Filho -
Antonio Dias - Anaiicar Pctdovani.

(Nota da DivisSo de Redaçao e Publi-
cacao - 0 termo de convênio a que se refere
o projeto foi publicado na integra no Dicirio
do Legislativo, na ata desta reuniDo.)

Oradores

VANTAGENS PARA EX-PRACINHAS

O SR. DEPUTADO EUCLIDES CINTRA
- Sr. Presidente e Srs. Deputados. Tonics
acompanhado, através dos tempos, a legis-
laçao que tern surgido par beneficiar os
ex-pracinhas, os ex-combatentes brasileiros,
que encontram, no próprio texto da lei magna,
0 amparo direto, como também em vãrias
leis ordinárias, quer sejam federals on esta-
duais. Todas mostram esta mesma preocupa-
ção de dar ao pracinha a situacSo especial
a quo dc faz ins e que todos nós reconhe-
cemos, pelo grande esforço que despenderam
nos campos da Europa, para defender a de-
mocracia,as tradicOes, a cultura c a própria
liberdade. Ocorre que, apesar dcstas várias
normas jã existentes corn o objetivo de am-
parar os connponentes da cx-Força Expedi-
cionária Brasilcira, ainda vamos encontrar
elernentos a cia pertencentes que nbo conse-
guem obter as vantagens, não se acham am-
parades pelas citadas leis.

Quero referir-me aos ex-pracinhas que
exercem atividades rurais, que são assalariados
rurais. Esses pracinhas não são beneficia-
dos, não são atingidos de nenhuma forma
pelos beneficios uue a Constituicão ihes asse-
gura. NSo são beneficiados, porque a lei
estabelecc vantagens para ex-pracinhas per-
tencentes aos quadros do funcionalismo pd-
blico, quer sejam da area municipal, estadual
on federal. Estabelece também vantagens para
os ex-pracinhas contribuintes do 1NPS. Para
ambas as classes ha a vantagem da aposen-
tadoria aos 25 anos de trabalho, o mesmo
nSo ocorrendo corn os ex-pracinhas que sao
trahaihadores rurais. Por quê? Exatamente
porque o sistema de amparo no trabaihador
rural é diferente daquele aplicado par o
trabalhador de outras atividades. 0 trabalha-
dor rural aposenta-se aos 65 anos de idade,
scm que ihe seja exigida nenhuma contribui-
çãø para órgãos prcvidenciários, enquanto
que ex-pracinhas de outras categorias apo-
senta-se por tempo de trabaiho, isto é, 25
anos, c mediante contribuicão par o INPS
on qualquer o'ro órgão previdenciário.

Vê-se, assim, que o ex pracinha trabalha-
dor do campo não foi ainda beneficiado no
quo se refere a aposentadoria, não conseguin-
do ainda aufcrir aquela vantagem de poder
aposentar-se corn menos dez abs de esforco,
trabaiho e lutas, como ocorre corn seus cole-
gas que excrccm outras atividades.

Sala das Comissôes, 21 de outubro de 	 Sala das CornissOes, 21 de outubro de
1975. 	 1975.

Nw'célio Mendes - Presidente; Milton 	 Narcélio Mendes - Presidente: Ferraz
Limo - Relator; Ferraz Caldas - Euclides Caldas - Relator; Millon Lima - Neil Jab0
Ciiitro	 Neif Jabur - Jodo Navarro.	 - João Navarro	 Euclides Cinfra.
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1ROBLEMAS DO CONJUNTO JK

SHA. DEPUTADA JUNTA MARISE - Sr.
Presidente, Srs. Deputados. Volto hoje a tn-
buna desta Casa corn a fuiandade de apre-
sentar alguns subsidios one julgamos indis-
pensáveis ao trabaiho quo vimos desenvol-
vendo sobre o Conjunto Residencial JK.

Desejo colocar a disposic5o de meus no-
bres colegas alguns dados tie alta relevancia
sobre cs[e conjunto residencial, que, por certo,
irão ajuciá-los a compreender os motivos ciue
(letel-minaram a paralisaçao das obras daque-
le notável inonurncnto arquitetônico.

Chamainos a atençSo dos nobres colegas,
priIneirarnente, sobre a responsabilidade do
Estado para corn o Conjunto JK. E o fazernos
novarnente, hoje, deinonstrando, mais uina
vcz, quo o Estado de Minas Gerais, como
proprietinio dos terrenos situados onde hoje
se encontram os blocos A e B, tinha por res-
ponsabilidade a irnplantaçao do Condorninio
(le Obras do Conjunto, vendendo as respecti-
vas fraçOes ideais aos condôminos, conforme
escritura dc compra c vcnda das colas, la-
vrada no Cartório do 4.' Oficio desta Capital.
Dc acordo corn a Lei Estadual n.° 843, dc
26-12-51, contra tou corn o Si-. Joaquirn Rota
a prornoção e incorporacSo do condorninio.
Este incorpoiador rnobilizou recursos e PCs-
soas interessadas, contratou crnpresas cons-
trutoras, desenvolvenclo o projeto dc autoria
do Dr. Oscar Niemeyer, obcdccendo as plan-
tas c especificacöes elaboradas c aprovadas
pela Prcfcitura de Belo Horizonte. A area
a ser construIda perfazia o total de 100.000
in2 . Dc acordo corn a clãusula segunda cia
citada escritura tic compra c venda, OS Cofl-
dôrninos seniam Os rcsponsávcis pela cons-
trucSo dos edificios.

O Estado, coino eondôinino taniijéin, fi-
cou como proprietário da parte quc caberia
ao muscu, teatro e sobreloja (10 bloco B. Sua
responsaijiljdade assuinida na escritura de
compra e venda seria dc quo 0 custo fosse
apurado c aprovado pela Coiniss5o Fiscal do
Estado c Os ratcios cobrados dos rcspcctivos
condôminos na proporçao da frarSo ideal
de cada unidade. 0 Governo do Estado pagou
ate agosto de 1964 parte do custo de suas
unidades, e os pagarnentos cram feitos corn
verba criada pelo Estado.

O débito de custo de obi-a das unidacles
pertencentes ao Estado (muscu, teatro e so-
breloja), no total dc 16.700 m 2, era, em abril
de 1970, de Cr 819.634,00, conforrne halanço
feito pela adrninistracão do Conjunto JK.
Hoje, corn 0 acréscirno de multa e juros (IC
mora, ate 30-8-75, conforme contrato, c tie
Cr$ 1.485.177,00.

Das unidades pertenccntes ao Estado, fal-
ta a conclusSo do teatro, corn a area dc
2. 881,60 111 2 . Por ai se pode ver, Sr. Press-
dente c Srs. Deputados, a inadirnplêneia do
Estado.

Tcrnos em nossas mãos, para que os Srs.
Deputados possarn ver, xerox da cOnta cor-
rente do Estado, referente ao Conjunto JK,
compreendendo o perIodo de 25-2-58 a 14-8-64,

0 balancete do mês de agosto do corre0t
aflo c as taxas die condomInio quo vigora0
de Janeiro a abril de 1974, de maio a outubr
de 1974 e de novembro dc 1974 a majo d,e

Diante desta flagrante ornissSo (10 Gover.
no do Estado, e, mais do quo isso, diante
do não-cumprimento de suas rcsponsabiljda
des, que, conforme provarnos, est5o clan0.
Inente ditadas nos contratos realizados, esto0
novarnentc encarninhando ao Sr. Governiador
(10 Estado outro requerimento ao mesmo tern.
P0 cm quc solicito sejam cstas informacees
anexadas ao rncsmo para conhecirnento do
Dr. Aurcliano Chaves.

0 que esta clai-o é quo o Governo deve
ao Conjunto Residencial JK o seguinte: as
obras que n5to forarn concluIdas, que SibO di
sua inteira c indiscutivel responsabilidad.
importância, cm dinheiro, corno pagamento
(10 condornInio, que n5o está senclo feito corno
devenia, a exemplo dos moradores que p.
gam, mensalmente, sua taxa de condominjo

Volto a fazer da ti-ibuna urn anelo ao
Sr. Governador do Estado, em norne dos
4.000 moradores do Conjunto JK, aqui tra.
zendo OS dados necessarios e indicativos, para
quo Os Srs. Deputados c o Sr. Govcrnador
(to Estaclo tornern conhccimento da reandade
que se esta transformando nurna das maiones
calarnidades tie nosso Estado. Sc aquele con.
junto oSo está concluido como dieveria, se
nSo esta oferecencto as condicCes necessibrjas
tic hahitabilidade e nSo aparece como urn
cartiio die visitas die Belo Horizonte, isto
ocorreapenas por cuipa do Governo do
Estado. Na verdade, n5o podeiiios sustentar
a responsabilidladic pessoal do atual Governa.
clor tie Minas. E ciaro one o Sr. Aureliano
Chaves cstá recebendo urna lieranea (las mais
graves de govcrnos anteniores, que nada Ii.
zerain e corneterain urna grandc injustiça corn
Os condôminos. Esperamos quo o Sr. Gover-
naclor atenda nosso apelo c determine as
providCncias necessarias, para que o Estado
curnpra Os compromissos assurnidos seja errs
que governo for, para.que paguc as taxas
(jue deve, a tim (to que possam Os atuais
ocupantes daquele edificio ter tranqunhdade
paris inorar.

Aplausos uo Prcfcio Municipal

AlCrn disso, queremos manifestar nOSSi
satisfacSo per urna iniciativa do Sr. Pre
feito tie Belo Horizonte. Quando ainda V
i-eadora, fizcmos, cia tribuna da Cârnara, va
rios apelos ao I'rcfeito, no sentido de Se roe
lliorar a limpeza urbana. Isto porqUe, quan
do ehegvamos tie viagcln, vindo de outra)
capitais, assistIamos a urn espetaculo multi
tniste em teninos de limpeza urbana. Fiz
mos, entCo, urn apelo para que se adotas
aqui a pratica de outras capitais: o aprOvee
tainento de muihercs no serviço de iimPeza
Nossa sugestSo foi aprovada, na ocasiSo, pela
Cârnara e cncontrou ceo no Executivo, clue
deterininou o aproveitamento das muihe5
no servico de hmpeza. Como criticam0
sugerirnos, pretendemos agora fazer justic
a urn ato que considero de grande interess
publico para Belo Horizonte.

Senipre (tUe OSSUm)) a esta I iihuna tcnlio
frito sugestOes e criticas c reivindicaslo (to
joverno as soluçibcs dos PrOhiciTlas dIutafli-

11

a noSsa popularj() . Na area (1(1 Capital,
0ritiflU( ten do a in(' sma prcocuparibo, jib que

Belo Horizonte, corn rnais dc 1,5 milh,-to (IC
habita ntes , polo central do nosso Estado,
CO!T1 prefeito iloineaslo pelo governatior, tern
s pi-ilit-ipais Orgiios pUiIicos, agora, na Cs-

firs estadual . Eleita uue fui Principalmente
par grande paiccia diii c i citoraclo desta ci-
dade, V el o agOrri, coin aiegnia, nue 0 ritual
prefcitO, Luis Vciano, cstá-se prcocupando
OIfl 0 Problema iiii li l lipez., tic nossa cOt ad c
uando vcrcador-a, tive a opoituniiIacie, not

varias vezcs, tic cniticar a adrnin j StracSo 1110-
5jcipal pcla ornsss5o, ida falta die coragem
e tie liulnanidiadle, peirnitinclo (me a tcrccwa
cidldiC hrasilciii (0fl5[jtII j SSc ii Cj(la(1' fllajs
sujO (to Brasil. Niinca foiiios contestada
'unca, prcfcito nenlium, ncstcs otto anw, tic
vitlU politica no Capital Inineica, preocupou-
.se corn o piobleina cia linpcza dc nossas
russ

No ano passack, liz nasa pioposiçijo ad)
prefeito no scntituo did' clar aplOve talI1efld) a';
aruiheres no Sciviro (id linipeza Urbana. A
Prefeitura achon boa ii id&ri e !du o apoit
neCCSSaiiO, flirts o apiovcitrtrricnhj foi iiiin-
nio, sent ii P ic (3 tup ac ito lie (tar so! ii cii d) a ii
probienirt la Su;iirt dine impe1av, CIII 110Sa
rids tic

Sc, natucias OCrISIOCS, assunI a tithurii
para riit j car a municipal 'tiadic, frtço, agola.
un eiogio ao Prifeito Luis Verano, i>elrj sn-
sibilitiatic corn (lilt' y in, jib no principso tie
(CU InaIl(tfltO, () jti'obIeiri (Ii) lilflpcZ.( (it 10)5-
us vms l)Ui)iicas . At) imunciar 1) conlrrlta(ibo
de ma jor nOinero tic garts e at) assiniti con-
vênio coin firma particular pam o d csern Ileniro
la tai-efa, o Prefcito toniou a dccisiicrrci-
lada, P ot s agora cslarnos ventic, ida CitIa(i(
afora, CIII bibs oi (UClitcirocs, 1105 hairrot
e us vms publiras, inulhci'es e 110111en 5 uni-
formizaclos, I rahaihantio cm favor tia linipeza
It nossas lUas

Daf , Sr. Prcsjticntc, Srs. Dcputados, a
nossa isençibo no cumpriinento tic nosso finn-
dab. Se, tiiante dos postuiatios (10 flicU 1)ai-
[ida, o Moviincnto 1)crnoci-rbtit'o Brasileiio,
sUrge o ai)oio Os grancics causas (3 elogio me-recido, os aplausos fllcsnio 'iitrucles t[Uc, ill-tegran0 o particto do (io y erflO, estiio dccl-larido coin silas mctiicias, a OPOSi(ao jairiats
deixarO tie cumpr o scu tiever. E aqui inn-
fl ifesto ininha satisfaçiio pela mctii(laacer-
[ada do Exccutj yo tic Edo l-iorizont€, clue,
itravés do D epartainento tie Limpcza Urbana,
thni

' id
o pol o Dr. Libcio Fonseca (IC Castro

dii firrnro Erkal, estio tirari do a imagean
negativ ic ciuc Belt) Horiz on te C a cstiatie
flIais suja did) lirasil . F, giaças a Deus, po-
demos afirnhar que, diante desse trabaiho qut
1em sen( d) cnlpreendjtio, corn gal-is, horncnsI 'Uuihcres espalbailos 1)01' to(ia a citiade,sta desaparcccncio cssa iinagcm dc metr6po-
le 	 clue nossa Capital Suportou (in-
c 	 n•01e logos	 Felizinente a atImninistrao sen sib jhzoti_s coin este prolilerna c ad-itq1 a possih jhtiatic ate mesmo dc aumentar

Umero tie rnulhercs no seiviça (IC lirnpcza
Urbalia. Constato, hoje, corn alegria, clue tan-

tantas mnuiheres forain aproveitadas,

corno tainbCm vrbrios rapazes, perfazenclo urn
total tie quase mil garis em Edo Horizonte,
totios 110 S('I'ViCO tie limpeza urbana.

Por isso, Sr. Presidente e Srs. Deputaijos,
no analisar aqui a atitutic do ilustre Chefe
do Execut jvo Municipal tie Belo Horizonte,
taco vote s 	 c qua 	 mS. Exa. 	 antertha este
servi 	

ti
ç'otic linipeza em nossa cidade, nos ho-

iibrios thurnos c noturnos, como estri. pre-
tdndendo, c tic clue realnaente S. Exa. acabe
coin esta irnagern negativa que Edo Hori -
zonte possui, tie ter sido a t'idatic mais suja
do Brasil. Faco votos (IC que csta irnagern
Se tmnsfoiine e tie d!Uc Befo Horizonte passe
a set- a citiatie mais limpa do nosso Pals.
coin satisfaç-iio tine vejo quc o Chefe do
Execulivo Municipal, Sr. Luis Vcrano, cstá
produi-an(Io afasIar csta smagein neg

a 	
ativa re-

lativa a floss citiacie, atravCs do serviro tie
linpezo urbana, pi'ocui-aniio iiar 11111 aspecto
inajs iinipo c Inais humano 0 i1ossa linda
Capital

LIGAcOES TELEFONICAS NA GRANDE BIT

0 SR. DEPUTADO SERGIO FERRARA
- Sr. I 2 m sidente e Srs. Deputacios. Na pro-
:_ima sexta-Icira, ciii Nova Lima, tereinos mais
Unla i'cuniiio dos pi-efeitos componentes da
(,ran;le BE. Norinallu ell te t&IIIsitio feits i'cu-
nides iflllIsais. Discute-se, fala-se, estutia-se,
Piaileia-Sc, lilaS, evitit ntemcnte, tie positivo, ate
i;gora, 115o  observanios absolutainente nada.
Pam so fazer 01110 ligaçiio intcrurbana, por
exernplo, porn Santa Luzia, costurna-se esperar
tuna hora on urna hora e meia Para Nova
Lrnoa on Pedro Leopoldo, chega-se a esperar,
as vczes, finns tluas lioras. Aiguma provi-
(iencia tern quc set - lornada Niio se concebe
( T oe, emhorri se faic tanto no Grande BH,
a irida cxisliiio problernas ciesta natureza, ra-
Zoo 13(111 tliini cstou apresentando fill i'd(JUC-
rirfanto no Si. (iovernatioi- tio Estado, sob-
c ilantio sill) interferincirs junto ii TELEMIG
no sentitid) tie consitlerai- as ligaçOes interur-
banas, em toda a regiiio tii Grand( , DFJ, comno
ligac-Oes urhaflr(s

Na0 se j ustifica, Si-. Presitiente, Srs. Dc-
pubatios quc Sc tenha (iC pagar nara falar
cool SabarO, Nova Limo, Santa Luzia, Ves-
pasi 11111) d' outras ciciaties domponentes da
(b'amatic Eli. Espero o apoiamtmito dos incus
colegrts dri Casa ca compreensiio do Si'. Go-
Vermlo(loI' pain cste milcu requcriniento

MELHORIAS PAT-iA SERVIJ)ORES DE 1.
INS TAN C IA

0 SR. DEPUTADO J0Si BONIFACIO
FELT-JO 	 Sr. Presidente, Srs. Deputados, to-
(lOS nOs temos recebitio insistentes apcios e
a baixo-assinatios dos funcionibrios tia justiça
(IC 1. instincia tic Minas Gerais. E, atento
I) esses apclos, o Govcrno (Ic Minas, per in-
bei'niitlio tio Si-. Sccm'etOrio do Interior (que
levaiO runanha no Sr. Governrodor urna cx-PoslcibO (be motivos, pm'opondo o aurnento dev c'ncjrnen jos tic sel'vidiores daqucla instância)
nos traz 111111) esperanca tic oue realineate
baja ulala solucibo, dando por encerrado, tie
rilOdlo satisfatório, o probleina tiesses servi-
dores do nosso Estado.
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0 Sr. Serreli'trio do Interior delerminou
(Jil l Unla conhiSSao (IC servidores (l'auUela SC-
(retaria fizesse urn levantaniiento (tit real si-
tuacao dos funcionirios do I. , instanria, r
(l('SSC levantaiiietito que( (br CicU aria Casa,
until vez c'ue atiianhi serã levado mu rela-
torio Iaseado nele, para que 0 Sr. (oveinador
(10 Estoflo encontre urna solurao satislatoria
j)Ol'if 0 pl'ObleIii( aflitiVo poe (Tile 1)iISSfIIIl OS
iUfl('iOflaliOS (baqUela insfâneia

E 0 seguinte o trabaiho (Ia COifliSSifO (Ia
Secretoria (10 Estado (To Interior, our foi
foi'rnoIa pelo.s Sis. Lauro Lopes Pinheiro,
Blair Cruz, Paulo Emilio Lopes, José Martins
Starling, Eduardo fir Andrade r i\1ifrl0 Jose
fir Sousa Esquer(lo

"Sr. Secrettrio,

Tiiia (last'eoruiacoes (ill F,X11710. Sr. Go-
vr('fladOl do Estado, segundo V. Exa. tern
(fil'1lladf(. Sr ronrentri( nos ni'ohleiiias (Tit

 C (to pro trnriarisiiio. 0 (iC alias 0 Chele
do Governo Estadual publiratiiefll C i(' prorla-
1110u Ciii Vai'IOS pi'onunciaiiientos

Taiiibéni o Exino. Sr. Pi'esi (I rote (Ii( Br-
p6bJ1irf, General Ernesto Geisel. torniu 1)0-
bjlico 0 interesse do Governo Federal sobre
it (lUCfSO atifleflir ao sisterna ju(liriario (10
Pais. 1)010 (lesinrinnhir-se (las stias iniportan-
I iSSiillffS all'ihuicfirs, tendo neste Seflti(l0 0
i\Iinistro Armando IilrSo frito (liVersas at ii-
macOcs.

Ao assuiiitr eSla Serretaria de Estado (10
Interior r Justiçu. V. Exit. manitrstou suit
SUI'J)reSa ((f viifirai CUC if Si tuarao. fleste
pa eticU or. (iii 110550 Esta(lo, C realmeni e a
tOOlS 5(101, inais (10 (1W' Sc POIICI'Ia ilflffgiflar,
roino, alias, ja (leo conherimenl o a 0 Exino.
Sr. Governador.

Sent urna rt rutura organ ira prOp Flif. scm
normas func ionais exequiveis. ('0111 SCUS qua-
(IlOS (IC sri'vidores submetidos act flhffiS Ifaixo
n j-vel salarial (niais de 90' IC seUs serVi-
itores nao rliegavani it receher 5('OtICF 0 5ff-
Iario iiiifliiflo ) C ('Urn (1 (uSC) ubin amento liie-
rarquiro ronipletaniente perdi (10 (1(1) Ito (tit
estrutura adrninistraliva do Estaflo, nao é
eXagct-o (1iZCI' (JUC 0 pessoal da 1ustia ík 1.0
instSnria (IC Minas Gerais esta em situacOo
fir Serias flificuldadeS

A situaf'ao rllegou it CSSC pofltl(, SOlfrrtU-
(10, ff01' 011)0 'anonrialia a(llfliflistratiVtf (uc vein
Sefldf) negligenciiida por decffdffs, ffifllla clue
flIthitOS tivessem solicitado proviclenrias para
suit solucao 1 a (1UeStaO sobre a uefll estao
suhordinados os servidores da JU5tit'if dl' I
instancia E. aqui, i-eferirno-nos, principaL-
iiiente, a poiitiea salarial 0 egrégio Tribunal
IC Justica do Estado tern entendido, corn
todo acerto, (IUC Ilic compete (lirigir apenas
Os quadros de suit 	 2.0 instOncia

ficando per conta do Poder Executivo
tudo quanto se rcfere a Justica de 1.0 ins-
tancia F 0 UC ('51(1 flff ConstituiOo

Mils aluiuns setores (10 Executivo. ate ha
POUCO tempo, tinhain entend irnento conti'Orio,
r 1) resultado dessa (IiScUssao foi ClUe OS (111ff-
(bros do Justica (IC 1.0 instância ficarani a
mal'gern (le toflas as reformulacoes adminis-
trativas a (101' procuderain nos Oltimos anos,

tanto na area (10 Executivo COrno
(ticiOrio, tudo etn decori'ênria d05
navels (I iSCU5SOCff sobre aP' POdertJi.
petia exeruitai' a 1)01 ii ira salariii I de tai
(-ionariffs

I)isruss50 ahsobutainente sent 5entid
flf(O telllOs it 	 (buVi(a (be ouc c' DOimDqtOff potter Exerutivo proverit 	 dOrgiios auxibiares adniinistrativos, cornSN

0 1 re-tci'idaniente. te1711 (Icridillo ff10 so 0 etgp,Tribunal de Just ira (10 Estado, Corno
SUprU1110 Il'iffuflal Foi, alias co'

r ido (Ic ('Ut' ff0 Exrrutivo compete dar
1(1100 00 problerna. (!tle V. Exa. deter-
ii instalacao (IrSta COlfliSSffO J)ffl'a estud
ffpI'escntarao (be sugestOes, (IC acordo 	 OS

Brsoliiçao n 	 108, 75, (IC 10-6-1975 	 m

A roiniss5o foriiiou-se, Cllipreefldeu
[Lidos ronipai':ftiVos SOI)re \rncirncntos 	 '
vifriffs ralegorials tuncionais C chegou as
rbusOrs (fUr, agora, estao sendo levadas
V. Exff. Constatou-se, por exrmplo, Clue a
(IUfffltO 0 ofirial Or jUshif'a (Ia jUSticafede
(Al (tit justicff (10 trabalhio ganhava apro.
inadaiiiente Cr8 6 000,00 pOt' mês, 0 rnes
C1'V if or fir noSsa Jil5ti'fi CStffduffl ganh311

apcnas Cr8 423,00 - - ffhffiXo (10 sabãrio
niliho . ()utro dad o: ('fl(!UfffltO 0 escrjv
justiça ([0 tl'ahfflho, coin o cargo de diret
(10 tOOlS alto nivel, rompativeb corn a impot.
anriff (IC sui(S tumors. gffflblf(Vff Cr$ 8.68201

por 111W, 0 ('SC1'ivffO tie nossil jUSti('a COWl.
('Ova ('0111 Ci'S 515.00

Coin ff SItulaCOfo salariat CIII tais limit
cornprccndern-sr, 5Cihh grandes dificulcladei
OS raz6es p01' (1UC ('hC1iOu a iustiça de 1.'
iflstffflCiff a situaçao de hoje Corn seus esi.
Iros (lesffflrados, IfS SCrVif'(fS judiciirloL
)rinrjpalmentr OS (10 crime, assistência jo.

(Iicial'ia, rnenores, rxcrutivo fiscal, fazendL
10(10S IL-f niaior importancia, estao quase q
inteiraniente paralisafbos, ineficazes, devendt
-.rI' lclnb)l'ffdc one 	 IS CtlStffS judiciffiS, nesti
area, sao tuinulnas (' insignufirantes.

Na Capitd, (I ([nod ro C ronhecido . Mibh
irs (IC pl'ocessos estao efllpilliadOS nas pr
trhit'is ([OS rai'torios, (I ('Sj)Cl'if (IC prescr1c
(Plc Serif, aSSim, (Cr10 e tranunila, Corn T1
percuss5o a mais negativa pain a justlCa
parif bOo 0 sel'Viço ii)lico, coni reflexiti
ifihediatos pain toda it eronorn ia (10 Eslado
Sell) (lizcr 0 (pie tora it jUStiCfh criminal.

Jima justiça i-Opida e eficaz e fundamel
1ff I para 0 ffndainrntO dl' todos Os outroS
totes (1ff adrninistrff(ao pOblica . E nao btt'
tatti tribunais superiores hem aparelhad
('0111 independência financeira e corn funcW
narios hem pagos c hem t'eci'UtadoS. 0 Wi'
pOl'tffflte If 0 alirerre 	 estrutura, a ba
(La pirarni (IC. ('(hOC cm 	 (Tualouer cdificiO Saf
05 PC(IUCflOS e gi-andes cartórios, OS f0
(If) interior, OS (lepa]'tamentoS adrnifl1St1
vos, os 6rg5os (IC apolo, it of'gafllzacao
base.('.

Foi esta a preocupffcao (10 preSente J'
jell), o1'iginado dos estudos empreendld os 1
('(ta c011liSSffO . DCIiti'() ([0 espirito de P
fissionalizffr a funcilo pOblica, val01'hZ.
sei's'idoi' c reti'jhuir condignarncnte 0 '
bho profiSsiOnffl, para, Cm contrapartlda
gil-se produtividade, o ouadro em anexcilirr
1)01' VCnCiIlenIoS (LUC OIfCdCcCnl, pebO 1WD

T
critério de paridade corn outros quadi-os

a	 rvico pOblico (10 Estado, especialmente
se do egrégio Tribunal de .Justia, guar-

OI'a	 iflesnia (tifei'enra percenlual existellte
1da a Os vcncirflentos de (lf-Srrnhargffdoi- e,litre das diversas entrOncias, nurn esralo-

de aproxirnadamente 20 entre urna
routra.

nos pfirere justo, Ciii ffhSOlUto, 	 UC
0ficial (IC justiça do Tribunal Or Justica

g0 Tribunifi dc Alçada ganhe Ci'$ 1.548,60,
do Capital, coinatribuiçoes ffté mesmo

? amplas, coin 	 (bevel' (IC fazei' iftilfiaçOes
por toda a cidffde, p01' vilas e favclas, c pi-

(IC scU própi - io bolso its (leSpesas de
nducã0, rnil chegue aos unites do salOi'io

W1fl°'
por outi'o Milo , compete reiterar our Os

rvidore s ([a jU5tH'ff (be 1.0 inStOnriff ffqui
W1nciona00s 050 rompternentarn srus vend-

entos coin 	 Esta rorniss5o COnstff lou
e isto 6 (he public 0 conhecitnento Or todos
e militaln Tiff juStirfi OU dtil(ialII (le SrUS
untO5 - que as rustas ffufc rides pelos

r'idores dos cartOi'ios crirninais, (lOS Or
Wenores, dos di' assistrncia judiriOl'ia C Ott-
tros que nao (fS do civel, s0o ffhSolutfflllefltr
JespreziveiS. Dc iiiodo grrffl, essrs servidoi'rs
té lidanl coin CIII (lUe as pffl'teS
io pobi'cs, dispensadas (IC pagalliento Or
stas. 0 quc OCOI'I'C --- C isto I' Outrff ('on-

secüêneia 
d
(10 deficiência salali:fl - -- é ur al-

iuns sci'vioi'rs, i'i'cgularinente, cobrain sin-
portâncias indevidas (lOS Clue podeIlI pagar,
jnan do Uici rn piocesso qur, multffs vrzes, [eva
i corrupcOo, 0 clue lift (IC Sri' coiiibiatido
todo custo, COII1O tern sido rcromcn (bff('ffO
expressa Pc V. Exa. C do Exrno. Sr. Cover-
iador do Estaclo.

Quanto acts reflexes (Iestr projCto nas
àespesas do Estado, podemos apl'rSrntffi' abguns
dados levantados junto aos ol'gfnisiiios ffrrr-
dadores tin funrionamento 11ff jUsti('f( : ape-

us o guichê Or vcndas (IC selos (taxa (ic
apediente), instaJadc) 110 sa,uilo do F'Oi'umn
lafaiete, arrecada 0 suficiemite pfu'a pagffl'
da a folha do uessoal da justiea fir 01.
stância do Capitffl, jO 

coin 
s fli\'ris ffquii

pl'Opostos E esta é a rnrnol' i'enda que 0
Estado arrccala ati -avés da juStira. Se rOn-
tarmos a tf(xa judirjOi'ja, cia robrii'iu, entOo,
Was as despesas, inclusive venrinentos (10
agmstraturi e iornjstém'io pOblico . E ailIda

"'stem outi'as tonIcs (IC arreradarSo, comoI I1npost causa-nioptis, a participaç5o per-
efltual nas custas jUdiciOi'jffs C outras, o quc
brna a justiça autofinffncifivCl sob o aspccto
threto do servit'o.

E é born lenibi'ar-se (fUC o ('nlperl'anien-atual da inOcuina judiriOr'ia, provocadobo prohlemff 5 aUU j levantados, ('slaflca
flibern i arrecadac'Oo (las taxas referiilas,Lroa justie tt clinOmica, eficiz, fisralizadoi'a,lSlPIIcara ilnrdl jatanlente o aumento cia ar-
adacao na rnesnia propoi'c'So em Line foreinImenta doS,ffcclCi.aflos e enc'erm'aclos OsOS proces (IC tocia Cspécic.
Assim scndo , Si'. Sccret0rio, cronhecendo
to Sefltjdo (JOe V. Exa. dci' Oar 0 solu5o
riflagn0 problernif, de acom'do corn - os
gnio5 (10 '1ff lnrui('	 Govci'nador Aureliano
es esta Coi1lisSSo teni it iloni'a ([C en-

camninilar-Ihe as presentes consideracoes,
romo pflrte introdutórja de minuta do ante-
projeto cl ue julgou por hem elahorar e ora
submete 0 iitti nevada apreciaçOo,

Belo Horizonte, 15 de outubro de 1975.

Lauro Lopes Pinliezro ---- Blair Cruz —
Paulo Emilio Coelho Lott - MOno José de
Sousa Esquerdo - José Martins Starling —
Eduardo Guiinarde g Andrade"

Sr. Presid ente e Srs. Deputados, Parece-
m-c, é o qtme rspel'amos, clue o Si'. Governador
do Estado OevrrO df(r fini amanha a uma si-
fuacao ffngustiosfi pifI'fi OS servidoi'es da 1.'
lflstfffl('iff (l(( Estado dc Minas Gei'ais

() Ml)bT F OS SERVIDORES PA JUSTIA DE
1.0 INSTANCIA

O SF1, l)EPUTADO NILSON GONTIJO -
Sr. bresiden te, ouvi, pal'a espanto nosso e da
Casa. o jovemn l'epl'csentante da (Iinastia dos
Andradas riesta Casa, uue nOo Sri se é filho
on neto, sri apcnas qtme o fillio é 110cr do Go-
Vilfif) 11ff COinara Federal e clue o nosso bri-
Iilamltc Drputa(Io é o Onico clue representa, jun-
iiilente ('0111 o Deputado Joao Navarro, a po-

litic (IC Bai'bacena,
Mas, Sr. Pi'rsidentc, 05(1 rntcndo onde quer

rhrgar (, jovern l'epresentanie dos Andi'adas.
Dur ante fffOS Ititarnos nesta Casa, inclusive
arossando o SerrrtOi' jo (1ff Fffzencla -- (JtiC vCiO
ff(Itli (luffs dlii hi'es vezes - doll) 1'equei'imentos,
('0111 vindffS a trihuna. coin aqui da
ti'ibumia on fftl'aVCS da imprensa ein favor dos
sri'vidores do jutsticf( (IC 1.0 instOncia, servido-
Ic's (ic nivel I a VIII, clue silo os sacrificados.
Silo os ((finals Pc jUstica e os escrivães do
('l'llIIe. Silo os eternos saci'ificaclos por este
Gcfvei'no c our o nobi-r Deputado José Boni-
filcio (liz represrntar nesta Casa . Ora, Sr. Pre-
Si(Ieflte t' Srs. Dcptitffdos, quando a coisa ama-
fbul'err (' qflfhndlo jib estO no ponto Pr apanhar,
entao vein 0 innLict (10 Secretiu'io do Interior
ocupam' it tribimna, preparando 1) camnpo, di-
zetido que é i'epm'escntante dos funcionários.
Nós sabemos clue esses funcionOrios recebem
aprnas gorjctas dc Cr 400,00 OU Ci'S 500,00,
(JLIC 1150 tern urn vei'clacteiro Salarlo .Aqui nOo
podemnos fazer demagogia coin mnisCi'ia alheia.
O i'rpOrter clue deu a notjcja n0o rnentiu. De
fato, o SrcrctOrio do Interior vai despachar
(1) gaL-mete do licbci' da ARENA, Deputado
Carlos Elo y, que dai'á audiCncia aos prefeitos
do interior. Vcrnos a sede (10 parlido arenista
tl'ansfornladiff em secretaria - Vanios 1-er tarn-
hem o Si'. Governacloi' dirigii'-se it sede da
ARENA. di'etaniemite do gabmnete do Sr. Dc-
putaclo C arl os Eloy, JA (IiSSd'iT1OS aqum que OS
(Iml'etormos flistritais Pa ARENA exigem do Sr.
Luis \'erano, Prefeito dc Belo HOI'IZoflte, que
Sr coloquern plains em obras pftblicas, dizen-
do quc foram ohi'as Pc vereadores da ARE-
NA. Entretffnto, it da populaç5o clue
paga imposto é do MDB. NOs,'fqui jO lutamos
contra o ('x-Deputfhdo BonifOc'io dc Andrada,
f-rn favor (10 aurnento (IC saiOrio dos funcionO-
(':05 - r\Oi'0 vll1 0 Sen ii'mOo, Deputado Joséli a [fOb 	 fffzcn to urn a p cio 1`t filtima hora
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Na vei'dade, o (overno nrio ten) condicoes de
negai' o aUlflcflto, nao teifl condicoes (Ic ne-
gar a rcestruturacao de nIveis salariais dos
serviclores cia justica de l.a instância . Nós
vanlos ii ear xerox de todos os depoirnentos
cics cleptiLicos (10 MI)13 c eflviai' p ari OS corre-
ligiom'trios. Mas d os cia ARENA, nai). Não
venhain hotar a mac) flu cuinbuca nio A lu-
Ia eat favor dos funcionários cia justiça (IC
1. 1 in.stiinc'ia foi (10 MDB

SALAIlIC) 1)05 FUNCIONARIOS 1)A JUSTIA
1)E 1. INSTANCIA

0 SR. 1)EPTJTAI)() EMILI() IIAI)DAI)
Sr. Prcsidc'nte c Srs. i)eputados, Pd cerca dc
em mes, ((Cupamos 	 iribuiia Para i'eelamar
(10 (iovcrno 011111 provolencia ('Ofll relacao aos
funriondrios que servein a justiça de 1. ins-
tancil 	 J) lOud 11"'10  i'flICiIl iiamos. como a I nda
0(10 entendc'inos. poe clue ficarain d'sses see-
vidor 	 do Estado fora do Quadro Pei'rnanen-
tc iSi1)i IlirliheIll Se pI'oflUncill'afll outros
conipanhei rc)s da bancada do MDB A lide-
iaflç,.i do lneida recehia, comb veni rece-
bend o quase (iiaI'i amiiente, apelos p11 té ticos d o s
sc-i'vidorcs (Ia justica de 1P ins tanc ia, n ao so-
iiicm It cia ClIp itai, 11105, soPretudo, (1(1 interior ,
(I Ulifl ( lo ('55(5 11011)11(1 cs see vi (1 ores, i'eciaiiianci o
('011110 0 51lI(i1'iO (II IOIfl(' ([Ut estao reechenco
(lb Rstad, estranhavamii a siia exC'lUSao (1(1 Qua-
il ro Pernianente

Na Opbrtunlllade elil que onpei a Iribuna
(lt'Sta Caso, apresentei tambéni tim i'equeri-
Ilicak, JA opiovado e cncaniinhado 10 Cover-
IlaIoi, onde lliIiflifesIav,( Ii flOSS(( csperaflca
(IC ([UC c( I WV('IflO (IC) Esta(to voltasse Seus oihos
1)111(1 CISc'S servidoi'es tao esquec i (los. tao a
1I111'Ll'i11 (10 processo (IC (leSc'flVOlviiIIClltO CeO-

l1011Ii('o 1 5(1(11(1 do Esiado de i\liflIlS (ierais

Aifl(I,( ((Ii [(Ill i'ecehi ('111111 (IC 0111 CS('I'iVaO
do interior, quc pede a oinissLio (IC sen no-
II), pall (plc noo seJa pi'eJudiea(lo pcbo (lo-
verrio, poeque infel iznentc e lamen tavelinen-
Ic, a(JUeieS fun('iiifldrIos quc' se atrevelli a Ic-
vantat' a ('(liJerli C' (ICIIUII('ial' o estaclo de ca-
I1lfllidIldC Ci)) (1C vive 0 fOSSIl funcionalisnio
SaO 50('i'iiC'lld0S p01' tiIiia politicagern ([lie ja
deveria ter (1(01)11(10, mas que ainda prcvalece
CIII) CeI'tOS s('tores ,Sfici as vezes colegas des-
ses funciondrios que os perse(U('rn, tentando
(lesta forIlla agradar a seus superiores A car-
111 (liz o seguinte.

"Si'. I)eputado Emilio Haddad
Sendc hi'ilIiante c cicslemiclo lioiiiem do

pOVO. litter (l() flOSS() MOB, mas sahcncio lain-
heiii ((tic 0 iluSIi'e boiTleilTi publico Lila o que
SemIte, e independc'iiie C' C rcaimentc defen-
sor ilas C'aUSaS usias. P01' SeO interni6dio soli-
eitanios (111CC) Ifl1flUtOS pam'a 0 (ICC abaixo Sc
se gu e

-N ,-, o SC' justific'a o que vern acontecendo
(0111 OS funcionarios da justica de 1. 4 instdn-
('1(1 cm nosso Estado . A maloria ndo ganha
flenI 0 salario ininimo Para sua sobrevivêneia.

0 que niio d concebivel é que, coin y en-
('imCiltOS ti-to minguaclos, trahalhcrn em fa-
vor (10 1)011) i(ndaIliC'fltd) do justica Excinpios
() OfiCilil (IC justiça ganllafldo J)OUCO IflliiS dc

1011 cruzeiros; o cscrevcnte ganhanc0 60Q
zc'iros; o escrivao n5o chc'ga a 700

a	 cru0
a dnica classe (Uc flab sabe a qua

[aria pei'tcflcc, se a Secretaria do
Tribunal de Justica .Atiistica de 1
('III, 1)0(1 SC s0I)e 1)01' ([tiC, foi exclujdla do
(I1'O Pei'nianc'n te , Foj formnada nIna corai s.

skno Seci'elai'ia (l() Interior C Justica Para
ver ('SIC'S pi'ohic'mas, ii IledidO do Sr. Go
doe Aureiano Chaves; jd faz 90 dias
Ii 010, lIlolo Por notar o desinteresse Pela
SC' (101 sei'vC'ntuarios da justiça die 1.
('ia, pc'la melhoria de nossas condicoes de'
(Ill, 	 ' diC resoivi eScrC'v('m'-lIsc,
1(1(115 ('bIflf)allll(Il'OS, expondo a angustjafl[
LCmIlçao ('Ut' e a (Ia clesamparada classe cia
Iça (I(' 1	 instllncia (10 flOSSO Estaclo 	 "•

S1il'ndO (mmie o desteniido J)cputado n
a,.11)ancl0nal'a ('Sill c'Iassc', vaiho-ine do ensejo

III Il(C'Sd'flt((1'-ih(' OS IIICUS pi'otestos de eIe.
III (011(111 C di'iinta considci'acao

Amigo I )CpU1 ado, peco a OmiSSao (10 m
ii ((lilt'. 1)011 o senlior 5(11)1 ([UC' Os covard es
a(c'lfl C nestas lioi'as

Bc'querinll'ntos e carols (leslIe teor reft.
huoio	 to(IOS OS dias 	 O1'l( estarnos
(1(1 (1 pIlilivia (01(101 (10 (iovcrno, através do
iltisl re I )c'putado oime ccupou c'sta tribuna,

1(11)010 111(1) sendo 11(1(1' fiCill vlCc'-ildCr da ban.
('11(11 (III -"IlENA. tm'az consigo urn gabarjt0
1(11(1 II IeriO C' iiiiportantc' Para usar da p.
((VIII nest 	 (01110 L, POIS C iI'I1100 do ilustre

do IfltUI'Il)i', a CJUCIII o problema es
a afeto , Sc S. Exa, afirinou cuc o Secretárjo
hi Interior 1101 levar to Si. G0\'CrnadOr do

r,stailo ci al)teproj('td( ('Ial)oI'lld() pcla cornissio
1i(Ilililld,i pla pm'ópm'ie Stcictaria e corn parti-
'ipaçoo dm edo (Ic funcionfirios da justiça de
1.' iilSti(rR'i(l, C, scm (Iuvi(la, urna vitdria d os

I'imneionfirios. Cue c'onslpluirarn tirar do Go.
vc'rnhi (5111 muensag('m, as ('USII(S de apelos, cho
'05 C Iligrillills B4' cnillquC'l' forma, SOil Co.

I101 Sio 101i1(' : 5(1(1 ('Tp(I'I 1' 1-t11i'a s-cr esta men-
5OJ('lo no Assiabléia. 1)015 flao basta a boa
VOlitlId c' do Si'. Seci'c'tdrio. (IC' levar Para 0
Coverno (10 Estacbo a mensagemn que vai bent-

OS funcid(ndrios cIa 1. instancia. \'
Ill iii agiiard lii' 1 V in (III ii CSSI( Illefisagern, pan
qu t2 poSslillios a)o'ova-la ainda cstc ano. E s
hido cute, (tuando se teata de heneficios pan
o f "In C'ionalismo (Ia Casa, flIW so os deputados
do i'.lDIi, lUllS tai)lheill os do ARENA se em
i)eflliai1i 1)11111 qtic' as IflC nSaCfl5 sejarn apro'
VIdas ('(1111 II 111111(0 1'lipjdez

.guardomos do nohi'e Deputado José BO*
a fdc'Ia i'lIllO (I i'c'imlessa do projeto dos ser-
V dd)res (Iajustica dc IP instancia, pOrqUe D

ovea lid' S. LXII. 1d('CIOlOi(S a palawra tid

'0;) 1(1 (diverno

FSCIAP1fCIMENTOS A0 SR. DEPIJT.°
NILSON GONTI.J0

1) SR. DEPUTAI)0 J0Si BONIFAC10 fl -
L110 - -- Sr. Presidente, Ses. Deputad o5

-to a favor do reliUC'l'illCfltO (10 Deputado O

Navlll'ro, ([tiC solicita seja consignado na
(illS nossos t1'llllalhOS liii) 1010 de aplaus°°
((V cm Ricardo dc' Ol iveira Campos, alias,

'01 dl 11ltCil'I(flCO illtaCldO CiLie 101 Clii Barbacep

1as. Sr. Presidentc, Cu volto d tribuna
010ntc Pa ra apoiar o requerimnento, co-

54 4111lj6m Para trazei' urn esciarecirnento d
510 e especialmfieflte, 110 Ifid'u pi'eclaro arni-sa' ccle 	 Dcputado Nilson Gontijo. S. Exa.
ft1. 0viu on nao cntendeu o que cu rlisse ha

deSt trihuna. Ell apenas fiz una cornu-
Caso, pI'oc'urandl c i'essai tar 	 ex-ICI 	 trabalbo rcalizado por uma conhissijo

1e nivel, cons[iiuicla pc'Io Sr. Secreti'iriode dto
jnterim" Pa ra cstuflar c equacionar pi'oble-

do dando sug'stdc's au (iOVCI'no do Estado
ohmço dc prcdlemas ligados aos y en-

' tos cbs 5e1'VidOi'CS lie 1, instancia.
Eu tI'O'JXC' II Coca a 0011(1(1 (IC' rt1c o Si'.

SecretArio levarill arnanhfi, comrj ira levar, ao
Gover1 	o resultado deste cstudlo, quc
pibe 110 G01'Ct'fo de Minas cmi meihor sa_

irio act s homens que t rahaiholo 1111 1.' instdn-
cia.

Ao ifliC'iar C) meU d iscui'so, e sclareci muito
m iSSO - C d (10111 pena quc' 0 Deputado Nil-

Gont ijo 1100 tCflhll ((UVido -- -- (liZendbO que
ós deputadlos, inclusive 0 I)eputado Nilson
ntijo, recehjamos apcIos (105 servidlores de

diversas panes do EStadlo . Acontecc' que, cvi-
denterne nte , a notic'ja chega pi'imfleirauncnte a
ós da ARENA, pois nos Sonlos 0 partido (Jo

Governo A 1105 ('abe comnunicar d Assembléja
e ao povo as soluçOes clue serijo tomadas.

so não sinifica fleglir Clue ((5 (bCptitados do
B tenilafll reclamado soluçdes p10'(l Os pro-

blemas. Por CliverSas VCZes. 0 nobre Deputado
Nilson Gontijo -- C cii fm Ics temnunilli rUsso
- inclusive no pI'cscnça do Si-. Secretibrio da
Fazenda, i'eclamnou soluçfies Para os sei'vidorcs
Ia i. instâneia. 0 mesmo ocorreu corn o Dc-
putado Emilio Hacidart c outros . Mas a vcr-
dade é que nós, do ARENA, l'c'CCbcmOs mu-
meros apelos desscs scrvidoi'c's. cahenclo a nós.
mono Deputados do Govcrno, pi'essionar esse
mesmo Govcrno, no scntido de que encontrc
ama solucdo. Era o Clue Cu tinha de dizer.

APLAUSOS ,-\0 GQ\'ERNO DO ESTADO

o S. J)EPUTAI)() JESUS TRINI)ADE
Sr. Presidcntc, Si's. Deputadlos. 0 nosso vo-

é favoo'dyei i'i iniciativa do nobi'c colega,
Deptitaclo Jo ,,-,, o Nav a rro . q, ^ s a razao hdsica,
o motivo dIl fOSSIl vinda ',ti'ihuna C, antes de
lade, Para dizei- do nosso contentamento ao
Percebermosai.e1icar1 dli linlia oposicionista,
quand0 reage e' procura gretuitarnente criti-
oar 0 Govei'no, poi'que settle, naturalmente,

Ie este estd crescendo, estd se agi gantanclo Pc-
oante a opinido public'a . Quando o ilustrc co-
m, o flobre I)eputaclo José Bonifibcio Filho,

ISSOIna a esta trihuna c cld ,I 	 Casa a gra-
flOticia a todos nibs Deputados, tanto do

flcada da oposiçibo como da situaçfio, pois,
la Verdade, todos queremnos os hcneficios pa-
0 cJdiaildlo S. Exa, infornia ?iCasa e ao pulblico CJUC 0 Governador Aurc-flo Chaves

u'e
, ('olliendo ti'ahalho C(toilustre ti-

Wa r da Seetau'ia (10 Interior e Justica, estfoam1n hOfidO litl'avés (10 Executivo tUfil)"'Insageni a esta Casa, contd'ndo mnelhor ja (IC
T°flclrncllt o s Para Os senvidores (IC' 1.' inst,^tn-
lik t0dO s fibS Clcviamos recc'ber, COil) (1 1)11 ( 01 -e8ta flotici1i fl5o corn ('rIlicas -

Entibo, se urn Cleputadlo -- sei se in-
tcrprcntando 0 pensarnento di totalidade do
Still 1)1)11 cada - - foz disso urn motivo rI e cIti
ci. on esse cicputado i'ealn)ente nSo gostaria
de ver o problema i'esolvido, porque esse é o
sc'ti niotivo politico de cxploraçfio, on entdo
elc estib percc'hc'ndo qUC o Governo esid resol-vc'ndo (is pl'OI)C'Il)IlS . Passa 11 farce entdo cr1-
ticas ao (ioverno. CI UC é (I iiapcl da oposiçdo.

0 c'aSo (10 SCnadol' Nelson Cai'neiro, que
tern insistido na sua tC'Sc' em favor do divór-
CIII. E d[uC', na Guanabai'a, isto signifjca urna
gi'ande coisa, c'leiioi'aIniente falanclo . S. Exa.
recCia (lilt' 0 projc'to (10 lliVibI'C'io seja aprova-
(10 (IC tflUa Ih(li'l) plirlI (I outna, poi'que, assirn,
ele pcl'dIC'ria 0 seu cabo eleitdim'alista, que e
aquelc' do rcclalflar, Para agradar dernagogica-
ilienle os divorcistas da Guanabara, urn pro-
jeto a favor (to divibrcio. Entiio. o Senador
Nelson Cai'neiro é, no intimo, contra o div6r-
('10. 111d'I US1vC' jil comllpal'cc'Cu 0 till) progi'aina
(IC' televisfio Clii coniponhia (Ic Still espos a.
Flu C' till) iiOEIITlfl juc' 1cm familia sólida e fe-
liz. S. LXII. recc'ia quc' CSSC projc'to seja apro-
vado, porque, cntdo, correria o risco de Per-
(let- o sell cia Guanahara, uma vez
(PlC a base (Ia sua canipanha é C) divarcio

r'CSSjIil talnIjemil Ileontece Coin o MDB
Quandii o Governo atencle uina i'civindicacdo,
1(n) 111(01(1, porque podei'd perdler arnanha a
sull lfiOtiV^lçaC) PlIrli i'cClaihia r aquilo que jd
foi C'hnc('d hI o

0 ('ie-vernadloi' Aui'eliano Chaves estd de
porabéns . S. Exa. C 0 pI'illleiro Governador,
110 loligo (ic 25 anos, clue, em Seus primeiros
fli(IeS (IC' ( j overno, concede aurncnto salarial
110 Seti IUIICiOnIlllsfllfl . S. Exa. conscguiu em
SCiS oil SOL' dc govel'no modificar por
complc'to a ililllgCin do Exccutivo, quc -
116-; ieconhec'c'mnd(S - era end perante o fun-
('i(inoiisnio. E hojc' S. Exa. consegue modifi-
Cal' esla ilnagern, instalanclo o Conseiho do
Funcionaljsillo, clue vai a[cndC-lo, que so tern
Silnu101' na Fm'ança c na Bolivia e que vai aco-
lie'tar os intei'esses dos funcjondi'jos

S. LXII.. o Sr. Govcrnador Aureliano Cha-
ves, cstd piis dc parabéns. 0 funcionalismo
tanihelmi esta dc parahéns, PoFue tii'a da opo-
siçfio aquele rflotivcj tradiicional dc reclarnaçaoo (lOVC'm'ndl Iorna-se c'ntao alvo dos criticas fc-
i'iflas lid' Idguns cic'putaclos rn4nos iild(dCradlOS
do pal'tidd) 1111 oposçdo . Em noune do lidleran-
Ca dl ARENA. ('Uiflpm'iflentalfios S. Exa. pelo
11 tc'fl( I iuiiento 110 funcionuln jo cia justica de1. - instanc'ia . E c'UlIIpu'imcntainos ainda todos
aqueles clue aqul vieraln a tribuna lular, mul-
[as VC'ZCS, para ('sill conquisia, inclusive Os
nlc'nlhros (I) oposiçao, aquc'lcs depulaclos que
IlCitil \'i.'Iil (0111 SCUS (JiScurSos e suas jUstifiClu-
tivas ruquel'c'r CIII nomc dleSta classe , Este
llUnId'nto Vei dl lltCfl dl Cl' 1150 SOil en tc abs funcio-
ndrios (Ia j ustict (IC IP in.siibnC'ia, rnas tam-
bern 00S u'd'clamos die dcputaclos vibrios mao so
(].I corno tambérn do MDB. Logo, se
('5th ineta so conc'i'etiza, poe quc' criticar, poe
(Tue direr qac o Govc''no é m'uiln e que dc de-
SatellIte? 0 Clue lI)Ilis qur Ii oposiçfio, senSo
fazc'n o seu prOprio papel, que é o de criticar,
dc recllirllal'. 0 cl ue 1105, l ilids, l'cconhecernos,
5cr It 51111 fun(-,:10 principal? Alas queriarnos quo
s	 fiz'Sc' tudo corn justica. 11(11' (JUC csta é
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a Casa de representacão do pOVO mineiro, des-
te povo pruclente, sóbrio, deste povo ordeiro,
de paz e dc tranqiiilidade e de alto senso dc
justica.

CRITIC\S AO GOVERNO

o SR. DEPUTADO SERGI() OLAVO COS-
TA - Sr. Presidcnte, Srs. Deputados. MUitO
louvdvcl o requerirnento do Sr. Deputado João
Navarro, cjuando S. Exa. solicita urn voto dc
aplauso ao jovcrn Ricardo de Oliveira Cam-
pus, novo campeilo sul-arncricano de peso rn&
dio de judo. Congratularno-nos coin 	 Exa.
e sornos plenamente favorOvel an presente cc-
querirnento.

Sr. Presidente. a(Iui ouvirnos coin a
atencOo, comb sempre o fizcrnos, a palavra
de nobres colegas, deputados da bancada go-
vernista nesta Casa. Ouvirnos, corn atencOo
toda especial, a palavra do nohre Deputaclo
José BonifOcin, e S. Exit. nos lrouxc uma no-
ticia das mais fclizes. 0 vice-Iider da ARE-
NA, o nobre Deputado Jesus Trindadc, nos
diz que a oposiçao recehe corn ceticisrno es-
sas alvIssaras, mas devo dizer a S. Exa. (JUC
a oposicao recebe corn grande cuforia as boas
noun as. Todavia nOn seria etico, nao seria
parlansentar que soltdsseinos ii eslc parlamento
a]guns foguetes .\Ias C dcsejo da oposicOo
festejar ruidosamente usta boa notIcia (10 Po-
der Executivo estadual () nobre Deputado Jo-
s6 Bonifdcio tins lritz unto infoirnocOo de clue
certarnenle haverd solucao pam o problerna
do pessoal cia 1. instOncla, mas, efetivamente,
nada ainda C concreto. Dal ser dispensavel
qualquer euforia dii bancada (Ia oposicOo A
bancacla da oposicao reairnente tent critica-
do o Goi-crno Estadual, tern apontado as la-
curtis e falbas desta adrninistraeOo, 0 que C
perfcitamente entendivel, normal e razoOvel,
p015 o papel da oposiçOo C justarnente fisca-
lizar, criticar e apontar (-rros (10 governo
o iiustre (iovernador Aureliano Chaves, jâ
conversa coin 	 Deputado, nos disse aiguinas
vczes clue respeita sohremnaneira o papel da
oposscao. S. Exa. hO alguns clias atrOs, falou-
-mc e aos Deputados Neif .Jahur e Arnilcar
Padovani que tern a oposiçOo como verdadeira
luz em mar desconhecido e revolto, e, pam
quc o navio possa atingi' urn p0mm se-
guro, necessita, realmente, diessa luz. ELL me
congratuiei coin S. Exa., e S. Exa. disse, tarn-
bern, que era professor e, como professor,
sabia rninistrar exatarnente suns aulas No-
varnente, clialogando amistosainente corn o Sr.
Governador, disSe a S. Exa. clue nós, da opo-
siçbio, estOvarnos alentos is suas aulas, corn
a atençOo retlobrada pam criticar e fiscahzar.
S. Exa. parabenizou-me. Portanto, en. neste
instante, presto esta bornenagern no Sr. Go-
vemnador Aureliano Chaves, cjuando S. Exa.
entende perfeitarnente o papel (la oposicJio
0 Sr. Governaclor naturalrncnte me identifica
como urn dos flialS justos oposicionistas.

Alas, larnentavclmente, en nOo veJo as aT-
i-issaras preconizadas pelo nobre Deputado Jé-
sus TrinacIe, jO clue S. Exa. nos fala de boas
noticias E ll diria no nobre Deputado que as
alvIssaras aincla nOo chegamam it 	 terra tOo

crnpohiecicla (las Minas Gerais , POP; fleq
ff10 as serventes escolares percebem o
rio rnlniino. Quase todas elas trabalbam Saj
to mobs quo oito horns per din e Il Ao 	 41.
hem exiruorchnario, ncns mesmo o salárjoI0.
noun pelas oito horns de serviço . As Profe
ms reccbern apenas o salOrio minim0,
retcmas aposentaclas n5o recebern ii g as t
çao (U td'I'ialil cOflid) ('lIcfCS, "pen"
stularico tie professora . 	 ant

Porianto, vejani bern V. Exas, corn0 arida
inal esse nosso Governo . Que venham as
noticias ; (las serOo bern recebidas Pela ball.coda (to oposiçao; mas one ems rea1meflte
efetiveiis. 0 nobre Depulado José Bollificio
Ftlho realrnente tern concliçoes de flOs
ltd in fot'niaciio 	 Por iSSo, ell me coflrat

t
(i S. Exo., desjando Line esta meclida Se ef((n
five. Querernos f resteja nOo apenasa flOtj''
inas a efetivacOo do fato. Desejarnos festejlt
-.I . boa posicOo ('111 (IdTC Sc encontrarOo
cionarios (ic I	 instancia

1)esejei responder nOo exatarnente ao no.
bce 1)eputodo José Bonifibcio Filho, mas a
iluitre vice-lider da ARENA, o preclaro co.
lega Deputado Jesus Trinctacie, quando S.
disse clue a oposicao n5io gosta die perder Os
seus piatos favoritos . Digo a S. Exa. que t,
nito prazc'r ell' perder OS meus pratos fai'o.
ribs (It' eriticas, se silo solucionaclos os pro.
lilemnas dos funrbont'trios do Estado, das pro.
fessoras, (los serventes escolares, dos prédiol
eseolares, (file Se encon tram em ruinas, d
scion sadde, do scion fazenda. Que sejarn so
lucionactos todos esses problernas e que et
iiie POSSO (abc, quc jamais consiga fazer aqol
nina ciii ha no (boverIIo do Estaclo. E o que
dlecjo, pm' qLte tenho amnor por este Estado.
tenlio o c'oillprornisso moral (Ic defender aque
le " que Inc delegamani o pocler, e Os quals
i'epresento neste parlamen to.

Assbin. desejo arcienteineot Ic não vir maim i
e,ta trihuna criticar o blustre (bovernador do
L;tatlo, 11105 (leVd) tidiantai' que faço essa afir'
niaçOo (0111 inuito ceticisrno . Ndo acredito iii
nibnha própria assertiva . NOo acredito qu
S. Exa. consign solucionar os bngdntes C 9m
Yes problernas deste Estaclo, S. Exa. tern do'
rncuistraclo dine nOo 1cm aquela firrneza feces'
sibria porn conduzir os tiestinos deste grandt
Estado . S. Exa. hO poucos clias, somente, COD'

S egubu pmeenchei' as prefeituras de inOmera
ciclades qua se enconiravam acéfalas. S. EL

nOd) teve ,I e a conviccao de jndlcut
logo aqueles prefeitos porn que dirigiss.es
aquelus cornun iclacles . 	 I) emnonstrOU, assIlL

fraqueza, clenionstrou (bud' n5o e aquele P
fLisor clue tliz dam aulas coin tanta sCgU°'
Ca. As suns aulas, ate agora, 1Cm sido mU

faihas, tClil siclo recebidus pot' este DCPUI2.
corn inuita ti-isteza . S. Exa., jib clue se
[era o grandc' professor, cleve-se perSOfl1 I

lies iO irna:,ern o clam a ('Ste Estado grandes
Lis, porn que possanics aprcnder corn a
vra de S. Exa. NOo conseguirnos ainda
tic a essa aula inaugural, a essa aula warsO

Ihosa desse curso que, se levado a efeil
varit o nosso Estado as culminCinClaS da
raçibo.

ljo

pr'tafl!0 I'1'a adui a nossa palavra, quan.
reteu1m0s responder no nobre colega
Ti'ind u (', dizendo ii etc mais urna ye-i

os hornens dti oposiçibo, cu, princi-
111dd'i' cia bancada do MDB, de-

p1105 ardenteonenie vim a ('550 ti'ihuna tan-
0zes quantas foreirt necessOrias, nio pa-

ritiCa', mao pai'a aplaudir S. Exa., perden-
II C que o nohrc' Deputado .TCsus TrjndadeJo 	 tic "prams ftivori ins." Perderemos os

:toS favoi'itOs cot" 	 felicidacl e

.AUMENTO DE VENCII\IENTOS DOS
EB\1D0BES I)\ JUSTICA DR 1. INSTANCTA

o SB. DEP'TAD0 NIISON (0NTIJ0
0 ti'echo i'odovirbrjo Ik)nte -Nova

rra Longa - - Fonseca, de hO nsuito, recbania
.vjnicntac iic .F o nobre Deputado Dorningos
flna apresd' nta requerimnento que mnerece o

005S0 apolO.

Sr. Presi den Ic, cleselo aproveito 1' a opom'-
sinidadc pam deixar nos aoais do Casa as pa-
ocras pi'onunciadas pebo Secreti'irio do Fa-
10nda, Sr. .JoOct Camnilc de Oliveira Penn,
em resposta it pergunta dc nossa autoriti, quan-
do S. Exa., pela segundo y e-i este ann, corn-
pareec a esta Casa para ti'atar dc mnatCria cc-
fereflte 00 aurnento tins y en c mentos (Jos scm-
ridores do Estadlo.

No dia 7 (Id) ('omrt'nte nit's )( 1 11 c't eve,
pela segunda VCZ, d) Sr. Cam ilo Pena .A pi'i-
aeira fob cut ]ullilc) itt' 73. Iarnheni nit Coiriis-
são de Finanças, (.)ndie c'orliparec'i'u pal'a i1)or-
dar assunto refei'ente ao aurnento de venci-
sientos do funeionalisrno 	 Eis uni trec'bo tb
debate travado naquela ocasiiio

o Sr. Depulado Nilson Goal/jo - Sr. Se-
eretário, inicialnsenie. Os incus c'umnprinicntos
V. Exa. p01' mais esla visiti ii CornissOo

de Finanças.

Tenho a jrnpressOo tie (file nasci pao'a set'
eobradoi'. V. Exa se rc'Iem'jn. bib poucos ins-
tantes, a urna revisiio dos solos taquigrOficas
e, ate mesmo, dos anais (]; I AsseniblCja, a m'es-

ito do compi'omnisso que V. Exa, teria as-
llllido na sua bltimiia exposiçiio sohi'e 1'eajus-

taniento sa1ai'iil, eon junho próxiino passaclo
Quando V. Exa , aqdii estc've, cut pro-
aeteu que 0 pi'oblerna dos cscrivaes do crime,
Ouiclais de justiça e scrvidores cia justica dc1.' ili stAncia serba solucionadlo quandlo a nova
sienSagem viesse a esta Casa, em outuhro . Ela
regularizaria tainbCrn o prohlcrna dos sc cvi-
dores da Secretaria cia Sotitle clue trabaiham
flOS POstos de sadde (10 interior do ESta(bo

Ocas j bo, i'eeonhccc'u clue des nib sio
servudores dc seis hortis tle trabaiho , Discu-
U'5e aqui o assunto, chegando-se 0 conclusOo
e quo fib so os escrivaes (to crime, corno

tarflbem Os servidores dos postos (IC Saddle nm
trabalharn apenas seis horas, e sirn o clia in-
tro e a noite tocla. Sahe V. Exa. clue os
liCO dOo Iioi'Orjo d iuiiisdo tCni conelicOes.
is ate as recc'itas sibo fornecidas pelos fun-
:narmos , (Inc distrjhut'rn aniostras a todos que

.a Urarn dia e noilt'. Nique1a ocasibo, V.
fabou nOn en 	 l'eVJStio tie V('fld'imflt'nits,

inas situ Cut nornenclatura,
classificaçmo, niveis salariajs desses servjdo-
ceo e rtizorbvcl aumenld) de salOrios

Vemifiquei a gora que V. Exi . fez conslat-
,to ai'tigo 2.0 projeto que enviou a usia Cain
0 segninte •.N tin iota Oqui 0 ti'ec'ho ..\ tniqui-
tmifiti 	 c'osbumia 	 ntii'llla 	 ('(till	 it 	 (I nt l	 nOn('oncomllarltos 	 1100 	 i1'tlil5di'evc'i' 	 a 	 nititCm'jtt(Jut' estil eSd'i'ita . 	 .\liibs, C urtia faIl 	 ia I::
quigr'afia do Casa .	 Dias tiepois, (ltiibllIo St
pc'dt' a IilatCi'ia pam revisiio, 11510 Sc d'nt'ttntrnt
noto do li'ec'ho tido . Peç'o ti V. Exit.. Si-
Prc'sidenit', (file detem'mini' it Iaquigi'afia a irs-
clusOo titi inalCi'ia quc folio no discurso, pars
que possa sec lida, inclusive poi'que a 	 nba-. .io Sera fcita llOjd' it rr (tile -

JUL urn engano do porte (be V. Exti..
S r - Secret/rio. Foi fabado poi' V. Fain.
('iii 	 ttti[Ul)I'Ol. 	 (ilialldct 	 enviai'itiiii 	 tt 	 sb 	 Caso
rlt)\':t rsic'nsagc'rms tic' cealustaru('flbo, vii'ia a i'-
vistin de venc' j inc'ntt:s tl('sttis 	 butts c'oIeor:as
de st'rv idoi'es, qut' tecintr.i unto nsiolific'tteOo
std :tnial e nive j s eon ii izenit's co:,1 	 I fuimi'Oo
que tlesc'mpenhani - 	 Este t'olmipromntss(o en
pi'ovo - 	 Sc (Juisel'. ('dl 	 1'Od'ui'O mitts aiiaii dn
Casa Porn itiosbram'. 	 Ell guarobei lt'xlualiiiun bc
o eRie foi bib, tim'ei ('Opia c envlt'i aos inter-es-
Siidbos no ttcositio. Fobs oluas c'ategt-jns tie
sci'vioiorc's iterecc'ill r't'onhecjtttn Itt 1)01' POF-
te tin Estiolo pt'lcs sel'viç'ts pr'esbados, not) de
(itlatl'o 0(1 seis ltoi'a.-, diam-is, 11505 de tiasc
24 isocas p01' tlia 	 \e,ji V. Exit. 	 qne, cut
urn posto dc' saude (It) inber'ittr, 	 u.tntio falto
urn nietbit'o, unt inotlesttt ser'vidoi' htz as y e-
zes do imleoIic'O. 	 Lie lalubein as-itt a m-ec'eibn
f. o hornem la moca quc' 0 VOi proc - urar' porno
tcaiainenttt ole 	 veins i.ntis(-, 	 t' tie 	 lt'n tie. 	 for'_
nece i'emedio e ornosbra 	 liii tnt - 	 Litton, sOit
(11,Ias 	 ('nit('gni'ias 	 (lIs 	 iltai; 	 stci'ific'atItts -
segundo rabegocia ceferc-se abs fund'ionilrios
de cart/trio. 	 Itintot que apc'lo par , : V. Exti -
a fini de put' ('Xamifle t'sbc' prohberiia - 	 F'o r -
11111100 tt V . l'xni - rtittis nil apcit), p015 C Iioi'ni
tie corrigir anortintlitis 	 Os sei. \'itbol'es 50(0
niuito sac'i'ifit'tiolos - E preciso (Jae tt l/sttt1t
i'econheea o sell irtdnilho, para que tIes ot
sirvani ('0111 lttta vonitide .Aig tins tI cit's tern
rnois de 211 amlos de sei'viço. liii tempo tit' onc
dnviar' limo Inensagens coils emendas ht'nc'fi-
t'iando, pelo menus, esbas duos categorias : os
humibdes scr'vidoces (]it 	 de l.° inoiibrs-
ciri e Os func'ionii'ios dos 	 001(05 lu saibtie do
iritc'i'it'r 	 tlot 	 Esbotio

It Si'. -bOo Counilo de Ol iveira Pena —
Quan dtt eu tlisse. no oubma oportunidade, clue
este pmohlenia seria resois-iclo, cu estava confi-

mitla (tile, agoi'a. cut esbai'ia tinplanta-
do t) Quotlro Pem'niinente. Esiou inforrnado, pc-
In Secret/trio Loui'ival Brasil, de que o Quadmo
Pei'nsanente oil/i ciii fast' final. Ell pc'oliria
(pIe V. Ext. mime belefonasse. P en lIt- lar'ei
11111.iO resposta sohrc' ti ii55UflfO -

(0 Si'. Depulado Nilson Gout/jo -- E di-
fh'ii fnobom' cons V. Eati to lelefone - La pc -
tlmria (mud' V. Exit. incurnhjsse o sell nlssenisol'.
que tour ('nnlabo ('dflOscti, Old' lilt' (i3O1' a cc's-
posIo - 	 Cornttt en tlisse. ni-lo C frh'iI t'oornu-
Ilieti' ('till 	 V. 	 Lxii - , ('0111 t) 5tii.t5d'ci'tbrit 	 nu
('01' 	 0) t'it fe 	 tit' 	 gtihinebe', 	 aiiitlo 	 IliaS 	 a gum'-,
('(till ii niulltinca (10 pi'i.'thto - 	 Nc'stes Ohi,iruo';it 	 C ilitnom ainolni ..\g
d:or-ernoK 	 a 	 rv'posba 	 alcoves 	 In 	 Si'. 	 .bnra
'i'i'ixt't ril.
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Sr. Presidente, nib se trata proprialnen to
de urna pergunta 	 I)cejava, apenas, n:oa
COIOPiCrflCfl tar ibo respei 1) do nina in loi'itio-
coo de urn (los assessores do Sr. SeiuIibiio
Os serventuários do lustica 110(1 ('Sf00 jnlui-
dos no QLladro Pernionente e 1100 estao c'a-
s jficdos entre os nIveis do I a Xli.

o	 ..1SOCSSOI' 	 i'O'S0 (Stil1 	 l.(.11l0
poequc ha nina dlvisao entie os quadi rn (Iii
Secretara (10 Interior e do jiistic 	 peopria-
mente djia . En tao, flea unia p:lr 	 (II S',,(-  -
taria do Interior e a outra paute fica no 0_iti 1)
setor. clue é o c toe (!,I cii-
baihoin no cartorio e dizeln raspoiPi oo pa-
dro do Seeretaria do Interior, iefereriieineii P
nos niveis I a XII. 	 Ell 	 expr no i I'li
Posso tee frito nina eonfusiio 00 respoiid'r
ii pergunta de V Exa . A1unse u' en
racehern custas, e outros recehein n(li(l Cf 10(11)
a porte. q1 7 0 silo os sClVe1ltUariO 	 (ii) till. 1(1.
No existeiii esses (lOiS aspectos. De .odo
qua foi oportuna a colocaciio de V. Exa., pots
pode nao tee 11(0(10 hr in es Iioeeido usta
pan. Mos existe p(SSO1iI (IC flI\ Ci 1 	 I
trabalhanclo no justi(a

o Sr. Doputado Nilson Conti ;,) Agr'-
(ieçO ii V. Exa . , Sr. Seeretibrio . Fate é no is
urn motivo porn solicitor a atencão especial
(IC V. Lao. porn 0 proPlem 1 . 	 \'eniiiea-ae
que e IJII1 IiiSO ((loiS grave, em \'i'tO 	 1(51)
co:nplicaçiiO, e CfUC Sc train tic u'ni cateioFj 1
de SelV1(IOFCS esquecid a. 	 Ft eceblol pou(1,
passion nC'cess!ciinle C' 010 pO(lCfli 11101110) P0-
par farmibci'i e orniazéi'i . 	 1; isso one di:yi.i
as cal-Lis que estao rio 111(105 lie 11111 (IC 	 (US
OSSeSSOI'CS. P0I'O 11111 eXIlE .1' 1110 is iicui'ado.'

Fica al, Sr. Presidente, comprovado,
inais ulna vez, que o Govt 11(0 IISS.(llIlU. 	 Era-
y es do Sen S eeretario do FazenPo. Ciii junli
quanilo aqui (steve, o cruihlprOiilia'e 00 I 0-
ustar OS niveis sam' iais dos Servi(lol'e d

justica (le 1.' instCflcia C' (105 SerVi(lOr. a p01'
tr,'bilham ribS postos (ii' SlltT(le (10 interior tP
Minas. Mas o Secretibrin do Fazen (In 1100
envioU, em outobro, C0i11() pI'OIIlCtCII, 0 pa-
dido (IC aUiIlefliO para OS 51 l'Vi(lOrCS 1' qui 1 10
rciino. 	 0 proeto CHVII((iO ii (sf0 Cos...
set';! votado no noite do beta. nm eont :1 n'-
ViSIIO OU flOVOS mvrns solauiais p000 os ., rV1-
(lUres cia justica (IC' 1.' instancia .Ap' 11111,
inn aniflento iI'riSorio (IC SCldI'iO . cOOP do 0
Sr. Secretiinio se VU npertaeo no
agora, no din 7 (lI' outubro. ('0(11 as 11)) S is
perguntas, erheas C iflter\-encibcs, fico_ la
voitar ao Sr. Governodor e vee s consegui:
o cflvio (le 111110 CiflI 11(10 no plot) to on  to
nova ifleflSaPelfi reajustando Os 1111 ('1') sam-
riais dos servdores ito •a iflStiiflClli . hoe
estou sendo inforn ado (IC quO o p1')'1)1) 111
estib serdo equacionado e Or poe o (iovi'no
enviara, fbI proximos (lioS, outro p1'o;C To ii
Assrmhleia Legislativa. r iodif i candlo inteiro-
nient,' a situecao (lOS 51 rvidores (ill 11 ic:1
(le 1. 1 instrai'ii, princip'liii°nti' ClCliVitC (in
crime. oficiais lie justir. A- 1) Goveino
acabou rcconhec( ndo qile C stolnos (001 0 ra-
zoo, atendendo os reel SlObS dr's sarvidorea
Xossa luta 0.10 mi em vibo

\r e In agora ii tribuna o nohre I)eputade
José Bonifibcio Filho. fino e educiolo.
hahl e inteligente. sahido Cobb I do rio-
C1TI'' 11e 	 ,11 F,'li'. para pr('parar 0 calnpo.

tentanto tirar 0 MDII do Info jib qua
riosa c'm favor dos servidores do Just
I.' instCncia. especialmenle OS escrivit
Criii)' C oficiais (IC justica . 	 [SI)) 1,esdo
sen il'Ifil)b, Seei'etaiio (1(1 Interior, infor°(
S. Exa. (JUC boje levario Os eS:iido 5 aoi
Coa ernadi in, 1)1)10 a pi'ovoçao. 	 En fo 3
0(0110(1 1) tnil)un(1, tell I 010 0 captor result
politicos, resulIa)1es eleitorais pai'o 	 ad1
pro).

Mas Ilibo, Sr. Preslilente, CSSI1 1ut e
so .NOs estaillos fl('st() trll)ufllI (leSde
pos;ado e, pol' todo esle ann, lutarnos 	 a
von dos se'vidores do JUStic( (IC 1.' insj
5(111 (telnagoplo C Sl'lll 0I)j( tivos (lei torejroiL
. 11(1 5C1'O 1)1(0111, (1111)11 ,Io o ( , overnO f1
it it t lo ('(IlIlilihib Selliio comelier o aunlett
llllllrlll	 1) 	 ('SIllS 	 elllSS('1 	 (IC 	 servidores
1110) 	 Ol(OL,n o MDII palo I seinteio. 	 '(' 

1) 1101)11' 1 )i'put olo JCsis Ti'in'i l rejo
eaP' tnibnna C I ('fltou ('0101011' i'id o :11DB
C pisodo. 0') )Iizi.'r qUC flos nao estibvamo1
(fuel'CfldO () O1IIT1C1SI 0. (1° 	 ('StaVOflIO5 criti.
('1111(10 0 1(111.1011). 	 )11,s () 11(11111 Ilto 1110 VII,
1110(10. 	 E o nobre ] )eputado Jesus Trindad
JO (1 (''IIlD,ll'CC'CIi 	 1 0 plCI101'iO coin toll1) a ball.
('11(10 CIa ARENA. As 37 eadeiras do AREN
C stibo Va/illS, a est.-to 110 1)le1li'lI'io .(Penas
pi_ilados (ii) hancoda (10 MDII. () Deputadi
,1i'sus inindade n5to pCl'fllarleceu ('III plenlrj(
Il('fll porn ou\ ii' II nosso respo"ta . S. Exa..
110 (;ovel'nO p1)551(1 In, cllegoU ate a cl'iticar
Go	 nver o to Si'. Bond on Pacheeo, lutands
('0111 o MDII polo atllll( 111(1 (lOs salanio.1 (Is'
st'i'vidoi'e . A4OI'0, tl'lIflSfOl'Illl)dO CIII vk.
-liter do ABENA nesla Casa. SC aconioda. St
S. Exa. CleiXa o sell eleitorado, se preferi

'' 1101110111 do (diveano e nI'to do povo, dc,
Sel'Vi(lOi'('S pUhIiC'OS (fIle VOtOhi.1fl ride, gUi
fizei'ani 0 5 CU niln(IatO nest 	 Casa, a opçi
C (lull'. aSSthi ('01110 as consequdncias, 	 S
Era. I/U' iu'e rio rondos coin o c'!eiioredo na
11(1(0(5

Lamento (1(11' (1 1101)11' Deputado Jesus
rind (1. 11,1(1 tenillI. aqui (IC sta trihuna, re

('11111101(1 palo lileflos (1 solibl'iO minimo pars
cIrca )le 30 mil servidores (10 Estailo th
Mi nIIS Corals. 	 Saibon quont's queirafll
ii iSSO t ivare'll )'olIllC('inleflt)) pile. no EStad(
lie Minas (P r,iis, 30 mil s'iV idores do Estado.
30 i ii ii ehieies de faiIlia .nlbo perecbcm se
quer 0 salal'io Ininlnho C1U' 0 Govei'no obrlga
(i pai'tir (1(1(1' a pagal'

LJMN0T.0GI.. PISCICF'LTURA E PESS
CONTINENTAL

0 Sf1. I)EPUTADO FABIO VASCO'
CELLOS 	 Sr. Presidente, SI'S. Dcputados

IIOSS'I prell'n,'ll ilCall) tr 1)una tel 	 corno
jetiv)I razer 0)1 conliocinienlo (10 Casa
pans dodos l'ClOtiVC)S 1)0 ('neon tro sOI)re 1ifl1
lilgia pjsc C'ClltUl'll C PC'5ii conttnefltal. rca 1
zado do 14 a 19 'le setenIbro proxililO P
511(1'), aqil i em Belo Ii onizoni '

Dado ii ('orator 1'Illifl I nt('ni('nte t6cniLv
(10 conclave. flIb foi pO5Sl\CI 11 nre senca de
pesso')s e'(tnl' flhaS. on 111(51110 1e1loridades
Veinaflientais. 	 OFi) llcOIIlpaIlhiir acne1
I ates. 	 ElItrI [111110. almS a lhflrCSehlthlful°.
friba1hos 	 iiiv,'T I'CfllC)). 	 1) )55 (1I5(

posse de alguns (lados, houvc'inos ilor hem
jer urn apanhado e trazcr a I'sta AsseinblCia,

llla ra quc pudésscrnos, todos, toinar conhecj-
eO° do llfiportancia que aqueles c'StUdOS
nreSel1 tufi1 , c'Specificalncnte POI'a (( floSso
tado, do ponto (Ic vista cchllOnlieo eo-
l pois os sellsi'esultaclos, se aplicados

Conforme C sugerido, Iiaverao (IC influir 11111111)
C elbor ia (10 melO alllhiente social, ('0111 reoiexoS diretos no rendiniento per capita de
cada mineiro e eonseqiienternente (10 Estado.

pnetendemos ([Ut' eu e relatorio sinva
tarnbém (IC 0)lvertC5ncja, urna VCZ qua aquele'd
técnico, autorida (les hrasilciras e ( stron-
ciras mundialrnente conhecidas, Coll sideralil
ue a presel'vaçao ClO bflCiO alllhiente. I) d( -
10volvimen t0 do piseicultuna continental silo
fatores da maior consideraçao para I nossa

oflonhio - E sahernos todos nos (lIme acen-
tuadas altenaçoes nos nossos t'ursos e ma-
nancials bidricos sao causados ova por des-
niatamdltos , ora poe poluiçlbo, sobretudo in-
dustrial, c ate mesmo pelo propnia atividade
agricoma - Aere(litalnos que 11111 1 naballio tie
conscient0cbo deve see levado a efeito, se
quisermos le t, urn futui-o inais pl'OmiSSoI', Sell)
mUlIOS pI'OhICmaS -

Vibrios estudos c debates se processeraill
naquele encontio; flUflICIOSOs Clepoimentos
foram ouvidos - E, como haverenios tie not,mr,
a pesca continental, intcnsiva C' extensjva,
ainda deixa muito a Clese j or. 1100 obstante
posSuiI'mOS (1111 potenejal hidrir' invejal-el,
ande o nosso EstaClo SC (leStaca coin nuine-
rosOs rioS, lagos naIurus C represaS, Pan)
fins de energia hhidrelétnica - E a tendCneia
que se observa nIb C niuito pronlissora, Se
atentarmos Para Os fatores jib nlenciona)ios,
que influent Clireta e indirelalaente no pro-
duçlo pesqueira C no. desenvolvimento (10 ci-
rio biologico da ictiofauna, tais cOlIlC) I) po-
Iuicao, depredaçibo e interrupçlbo dos cursos
normais por reprcsarncnto, linpeClindo 0 Cli'-
senvolvirnento do processo ecolOgico cia nos-
sa fauna aquatica, nina vez que as nossas
espécies de piracema Silo illlpedilos lie his-
car as cahcceiras dos rios porn 11 StIll (1('SOVlI.

Ressaltamos aqui. inicialmente, que 0
enco.ntro foi o resultado do esforço que se
fez no sc'nt jdo (Ic dcscnvolver estudos lull-
nológieos e prover recursos econômllicos plo-
tenjentes cIa pescl) continental, C encontrou
thtre Os professores (to Escola (IC Veteninib-
roa da UFMG, nos ól'PaOs estoduais (10 Se-
cretaria do Planejalnento e Coordenaçlbo- Ge-
ra], da Fundaclbo Joao Pinheiro, do Gl'upo
Executivo de CiCncia, Tecnologia e Meio Am-
blente e no própnio ( ' overnador Aureliano
Chaves, a melhor acolbida, )lando-nos, poe
lutro lado, a Cllmensao exata cIa preoeupacIbn

lmportlhCi0( que SC' devota a C Staitividade.
corn o objctivo (IC ( ncontrar 11111 II1C1O )IC'Ohte rmos resultlolos econarnicos C Socials
101npensa dores nesta ativiade, cofllo fonte
de recurso5 e Como ionic to proteinas P11011Itender lb sua natural demanda . NIb pO)1e-
Os deixar (le ogrodc'cei - oos orgaos O LW pa-

uoClfl a'.a pl 0 ('Ileonhi-o : o (ons)'lh 	 iio \aci'It
Des venoivim 1 enp 1 Ciantifico ' 1C000161211)).

IlaBoaai1enC 	 Ii 	 ( ' I"flY1'i5. a Fun-
Institm.iI 	 H",']: 	 0 	 (hi' i'111'i

tat lstic() 	 a Sthlsel'in tC'nd('flcio (le Desenvol-
imellt o 	 Pe'."o e a So'I'illO]t' lie iliolocil)

A limnologill (gb- ego, limllfloS-lago) teve
como benço o logo Leman , Foi as suas
nmargens, nil loealidade (IC Morges, ([UI' 0 cien-
tista fIoneo-suiço. Francois August Fort'l
(1841-1912), escni'veu a ('laSSica ohm 	 "Le
Lou Lemon Monogi'aphie Limnologique",
compreenCll(la p01' (lIlatro aICntaCIOS volumes,
pubti'odos )lc 1892 a 1904. Mais tarde, veio
a opresentan )) 	 nmejro 	 tritado 	 subrr'
liinnologia.

0 IV Congi'esso Internaeional (Ic Lii;ino-
login, i'ealizado em 1922, no Alemanha, ie-
(lefinju a limnologia como 0 estudo ecolOgico
lie todas as Illasslms CI'lbgua C'clntinentais
independcntemente (IC suas onigens, dirnen-
sties e concerltroçoes salinas Cletectaveis, qoer
SC'JOIn (beeS 011 silgadas

Se. de urn lado, a Iilnnologia oferece 110
1'stuclioso ulil vasto ebencc) de compos espe-
ciolizaclos, dc outro, elo Cleve pI'oporeionar,
11 Cn'eSsoniaIilentC , ('Ofllleeimnen tos Wequado s iio
utilizaçiio inteligene (Ills i)lOSsaS )i'agUa - 	 Em
tem'mnos 1116ti('0s, sell 	 uttiniC) (iei'e t"l
CO) mica a manutençao SaIUtai' dos gran)ies
r'hl'p(lS (l'OpIll) 	 logos, l'iOS, ('El' . , eons vistas
115 CXplonaçoeS pesqueiras e 00 lazer princi-
PalnIr nte

Na UIISS, fla Europa ormi geral. iia Amti'-
i-i.' a )lo Norte. 0 ('StUCICI Clii Jil lmologia ganhoti
Imi:mi'eaI:i 	 illlporl:mneia, sendo raras as uni-

(IC \Einas Gerais, qe S()UbcI'lllTl avaliar 0 Un-
portIncia destc certame e, atravCs dc sen
patrocinio, Contl-ihulram. (IC Iflafleira signi-
ficativa, POI'il ii (IlfUSibo de idCias C pin'a o
estohelecimento, a nivel nacionat e inter-
nacionol, lie contatos que 5(0010 lilUito dteis
Paris o futuro dos logos mineiros C' hrasiheiros.

A 1)01' (testes 0l'aos publicos, cumpm-('-
-flos tlestacai' C) tI'lll)lllllO pion('iro (lesenvol-
vidCl dli nosso Estado, neste campo, pelo Pro-
fessor Roberto MilWOl'd (IC Andrade, autol'i-
(lade Inaxima, corn IriiiaIho desenvol'.-ido
('III VUl'IOS paises. pesquisadon afixbollaClo de
assun tos i'eI acionados coni ii lillill ologia, em
('Ujo ti'ohalho nos hasC'anios praa llpres'ntar
estas infol'nlaçibes, colnplernentan(lo-o 0fl) os
de outros pesquisadores, naelonllis e estian -
geil'os, au presC'ntes

QueI'elllosl',inda ressaltai' que 0 tl'dl)a-
llio C[1.1e ova apl'eSentalnos reflete unica t' Cs-
peeificanlente a nossa pr ocupoeao pelo lIS-
sunto, pela sua iTuportilticia.A nossa preo-
eupaçiio I' apenas a de illifornlar e coiiscien-
tizar as autonidades e a opin 10 publica, pana
cjue dCC'nI (I (1C'StaCJtIe bleC'esSibI'lo aquilo quC
OS tc).'llicos ('Onsiderllln comno a Salvaçao da
hulIIanidad C : o suprllllento de viveres e so-
hm'etudo (II' pl'oteinas (las inesgotibvC'is fontes
que poderao s'r ViahiliZodas ati'aves di P''SCil
continental.

EsclaI'C'eeinos tanlhenl quo. no 1 eeorb'c r
(lC'Stil exposiçlbo, memos fazer USO (Ic ulila tel'-
lllifO101.(ill C1lliflC')I tCflllCntC tecnmca, clue SIlO
asSiUhillI Ill) Sell) bnaiores dificu I )ladCS, iha-
II1OS ('C'l'tOS, i) partl y (10 lliStol'ico (JUC VilflloS
fazer sabre (I asSUnto)

CONSIDERAcOES HISToBICAS SOBRE
LIMOLO(IIA E PISCICULTURA
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versiddcs quc uSa possuem uin laboratório
especifico . 	 Algunias têni. uiicsnuo, institutos
altaunente especializados Na Aniériea Latina,
encontra-se uni unico Instituto dc Liunnologia,
lflStala(l0 em 1966, 5 margem (lireita do Rio
Parana, no cidadc ai'gcntina dc Santa 1"
No território hrasileii'o .até o momenta alual.
n5o se encontra qualqucr instituicac) anSloga
as niencionadas, iuialgrado existii'ciii aqu i U
au. laboratSrios, (lepartamentos, seçOeS, etc
nos quols, muitas vezes, episodicamcntc, têfli
sido desenvolvidas investigacocs dc natuieza
linvnológica

Presentemente, estudos limnológicos CIfl
reaiizac5o no Brasil tern lugar apenas no cc-
giSo ainazônica e no Estado (IC Silo i'tUl()
Ent univ ersidades, c pa(Iclnos citor
a UF\1G, alguns pesquisadoresaliam a pes-
quisa cientIfica c tecriológica ao ensiflo ilfll
versitorio 	 ()utros Sc (Iedicani apcnus a pcs-
(Tulsa, qucr Ic coiitci' cstritanicntc mono-
ligico, CI UC , (On cei'tOs casos, coin maccodas
incursOcs nos tcurcnos (10 ictiologia, do piS-
cicultura ( intcnsiva c extensiva ) . do fcotogia.
do poluiçac), do conservacionismo, etc Eni
sctcmhro dc 1973, forarn iniciodos tra l)011iOS
TIC irnplantaç'ao de estacocs (Ic piscicultura
no Rio Silo Francisco 	 - Paulo \fonso c
Sobradi nho 	 ---ati'oveslc coflvefli o en Ire o
1)NOCS, a SUI)EPE e it

Incgaveliiicnte. 0 iiiipulso atual do liiu-
nologia - pisciciltura - - pcsca continental
tern cofllo ponto (IC pai'tida a proiiiulgaçao
do Lei n. 221/67 (' ii Portaria n. 46/71 do
SUDEPE, quc tivcrani coni 0 ohjc tivi ill I Pu a
proteger a fauna aquatica ilos cursos alter-
(lOS pclos l)arroJ4cns C detcrmina 1' our se p a-
ticasscfll ncssas rcprcsas a piscicultura

"A piscicultui'a. oil seja, a criac1li) l 	 1)'-
xes, 5 11111 (lOS comas (]to 	 Fan
ciii	 175 A C., JO 	 (lizia (JU(' 0	 piScic51lt1111)
era 011111 atividadc lucrativa. Enicctanto. 1
fccundacao artificial dc puixcs. a criaio I I 
alevinos - one s.-To as silas larvas - e 0

aprovcitanicnto conicrcial do pciX( adiilto s
tiveram iniclo par volta de 1733" ((P iii (s.
194(1) Como (110(10 OU cOrn)) atividade rca-
nornica. openos rcccntcinefltc a pis)'lcul Inca
Vein-Se (leScnVOlVeildO ciii nosso hid)) I IUCd-
hcndo 11i21i01 , cS atcnçoes par 1)IIFtC (I) (;ri )
e de entido (IcS partictilares

0 Sr. J)epuulado Vjcenle Guualdr'oba No-
bce i)eputado Pahia Vasconcillos, V. Exa
ocupa hojc a trihuna dcsto Casa. ti'azcndo
para nós urn dos assuntos nails linportanlcs
do mornento, ('XataITiciltc uiii ti'ahOlilO que
ainda 1100 foi fcito nesta Casa Par isso
iiiCSll1O, a iniportancia (ide, quan do V. Exa
o focaliza, C enorrnc Trata-se do limnologia.
11 assunto (le inicresse paii todo a 01011(10

e, cspecialuncntc. para Minas Gerais, que e
rica clii logos. Como V Exa . sohe ,alinas
Gerais possui laas enarnics, rcjreSos extra-
ordinarias. Poi'tanlo. C intcressantc poe o
Governo tome medidas urgcntcs c iniediatas.
porn quc possa tirar dessas daclivas do no-
turezaalguiil bcncficio paro a hurnanid ad c
C P°' Os rninei'os cspcc ialnicntc . Precisa-
nos, conlO se sahe. dc alincnto e, sohi'rtUo-
(IC o l imentos proteicos, pois o povo nao tern
cOildi('OcS dc adguirir as proteinas ncccssil-
rias a sun suhsistencii( flos proparçocs (Psc-
jilv(is. (lii vi'tiicic de 	 (i1 alPi (list)) 	 Minac 	 c

considerada i'cgiiio de grandc pOtenei)d(l
cm logos e, poi'tauito, liwlera sei' (lcSen\.011
e c'xploi'ada coni 0 ('Ultiva (IC peixes ,
tanto. clillilido V. Exa . traz assunto not irn.
portul tc polo a Casa, ficaumos satistelt0
\'dl' poe a AsscinhlCia teui clii V 	 Exa
dos dcfensorcs (Ia gran)lc Iiolencialidade
hlOSSO Estada . Pot' isso. quero congratul°
('Oil) V. Exa . pclo cxposiçiio ciuc iliZ C, aind,pcla grondcza e pela iniporlahicia (10

°(In(,(In(,t rouxe 00 ('anhecrnlen Io (I a A.ssembléi
no iai'ilc Ie hojc

0 S11. 1)EI'UTAT)I) FABJO VASCOX
CELLOS -- Agradcca I) ap0rle (10 Iiobr.
colcga, I )cputodo \icen Ic Guahiralia. pelas p
lovias quc vein cni'iqtI(cci' 0 mci diScUrs1

Conceda a aporlc no iohre her (10 MI)B
l)epulada Emilio Haddad.

() Sr. J)epui toi/o Emilio 11(1(1(1(1(1
1 )cputado Fa too V (call ('ella). a Casa iii se
ocostumou a ver V. Exa . no tl'ihJuflli. tratando
dc assuntoc Sci'iOS. de assuiltOs to motor ill,
lei'csse P1)11) Ii ccarlaliilli (to 111(55(1 E.Stado
(11' 110(51) Pati'i 	 Ag oil). 0 fato se repete, RI
I1C)i( dc liaje, (1lJlihid)(. atraves (IC Ufli ols.
cci rso clii illentc1licil tc Icc ii IcO, V. Exa . nos ti
conlieciuiìenla de csttabos pee cst5o Send1
feitos hills (hivdi'SIiS arcac (10 ec00000a mifleira
nostrando 1isSlhhl a inleiesse de V. Exa. pelas.
c'oisas dit iioSSo Estodo . 	 Aoposiçao esti
011)1010 	 Otciiiliill(liIC 	 plol)iiflciaflieflto dc
V. 	 1',xl( . 	 c 0 	 CIc 	 Iiip[eca 0 	 511) solidarii..
(10)1)

( ) 	 S8. 	 I Fl 1 LI'i)() 	 1".IBIO 	 \'A SCON-
CE 1l0S 	 .\gilitcceoIos a 	 porte Ia nobre
J)ellutlola Emilio Tladtlad, ilti,ti'c lidcr (II
51DB. (1(1( iiiuita v2iloiizo o nc,sa (hiscurso
.\ccitareivas as poliviis dc V . Exa
1101 cstiinulo \'ala 'asO ii nctssa iiiaticsta atua-
('11) 1it sta Coca.

Si. Prcsidcntc. Si's. 1)eputados 	 A hu
nianidadc C c'onstifuido par ccrca (Ic 4 hi.
hoes (IC pcSsoas . E coda Vcz preinente a

hiec(sSidlale (It , se ohter prolcina animal a
haixo rush) e em ohun d Sn cia. NSa hil dOvida
(IC clue as pcixcs constituent nina dos fonto
(IC proteinas ibis haratas do mundo.
Par isso qtIe II eaptura (Ic peixe s esta sendo
iii c'cnti\'O (Ii no ill undodo I odo. a ssirn come a
5021 criaçaO em ambientes fechados

"0 consurno media de caine no pals
estimado em 26,5 kg per ('Opit(l, InliS sahCS
tamhcin quc a rniniiuio neces0rio C (IC 50 kg
Poi'a sc olin/ic cSSll 11Oct21 scria neceSsárlO urn
auiiicuho (Id 2 niilhOes de tonclodas na P
d ucSa anuol dc came" (Sternpnievski, 1975)

Na cxploraçao raciol 11 (las peiXCS, (l
-sC OhSCrVOi' 111)10 regra fuiidaincntal: retiri
0dflO5 ((5 i1O5. Sew rncxcr no capital phI,
outras palavras. pc scar as adultos c
(IUU alguil s dcsovcni pd'io n crias uma
p2(121 garanli' ,I 	 do espeche.

ntaiSJill quell, (1, erie paw fins ))i'nlime
id consumo. (Ic In gone. (I) povoahiiento C
povcciincnto (I)' i'iOs C lagos. etc . Intere5
-nos a piscicul toi'a pora fins ic co nslMl
huhlilno, (joie podc scr de (lois tpos: iD
(IS,) C cxtensiv:i.

2( piscicultui'a intcnsivo C ncccssilrio
;rnl arnbicnte aclequado p2(111 a criacSa,

ter d O neccssilrio urn espccialista (11W oriente
SCfl b i lhos no sentido dc ohtci ma jor rc'n-
Ol ihidadC no inenoi' espaço 	 (le 	 tempo.
tIj, hiolog 	 c'

	

istas da Capital 	 paulista
AtU J.	

kS
buticahal cstSo jntercssidos cm clesen-

Jeir a engorcla dc peixes, Clii confinanien-
corn racoes bolanceailas,
Na piscicultura extensiva aproveitain-se

resers' atil' bos dc agmi utilizados para a pro-
so de cletricidade, irrigaçSo. hebedouros

duc t ros fins. Neste cam o alirnento utili-
ad0 pClos peixes C o que c'xiste no natureza.

Urna diferc'nça fundamental C que, no
iscicul tul'a intensiva. 21 J)h'O(llicaa (Id' pcSc'lata
or unidadc de supci'ficie C CieVIola. enquanto
ue na extensiva C haixa

Bodlolfo Von Iliering -- ('OflSidel'OdO a
ai	 i'da piscicultui nacionlll -- dizia. iS cm

c912 quc cleviamos criar peixes coin
ma facilidllde coin (In(, criaillas gal inhas. e
Indicabol, conin c'spCcies ciignas (IC ser ciia-
das. o (louradlo, a piracanjuha, a piava, a
pacu, a tahai'ana. a ti'OIrlI d 0 Iiilindi-aiIioh'ela
esta Cpoca, Iliering ignorava que as nossas

espéciCS (IC piraccliba 1150 dc'sovain ciii ('a-
tiveirO.

No Brasil pod Cmos dizer (1 101' so hil 1)15-
cicultuma dcsenvolvida no Norcieste c em Sao
Paulo, sendo clue a prodi.içao nordestina me-
rece destaque . Entrctanto, hI uni mol iwo por
que esta atividadc C all ilials iniportante (10
que no Sul.

A produçao brasileii'li dc pcsca do. d
1967 a 1973, foi de 3.770.000 toncllalas.
Desse total cahem 565.000 toneladas aos pci-
us de agull) cioce, (1110 i'epi'cscntani OpeflilS
15 1/0 (10 tOtl.11

No Nordeste, -I e a criacao die or/a-
nismos dc Sgua (10CC C salobra silo unia
atividade muto mois irnportantc e lucrativa
do que no Sul. 	 Geralmente, aqui, os solos
são de natureza acida, coin entre 5.5 e 6.5.
havendo necessiclade de corrigi-Ios,adicio-
nando-se carhonato on hidróxiclo dc cãIcio S
igua. Geralmente a conclutihilidacie elCtrica
da ãgua C baixa; nSo ha boa quantidade dc
pianctos — que silo microrganismos vegetais
e animais quc vivcin nas caniacias niais Sn-
perf j ia j5 dos lagos 	 OiO a] inientaçiio (105
arvas cbs peixes. 	 A tcrnperatura cia Sgua
e variSvei, causandd) alta mortalidade ; ha
thundâneja (Ic came bovina 0 (10 ouhi'as oi'i-
gens, fazendo coin a populacio 5() pro-
mire 0 peixe cturante a Scniana Santa. Em-
bra muitlis represas tenham sido povoadas,
lao h i Pescadores realizan do pcscas pens-
liens

OUço. corn prazer, a nidre 1)eputada
lCCflte Gual)ii'oba,

0 Sr. Depufwlo Vicente (;Il(lbiI'oba -
obre DCputado Fibio \asconcellos, volto a

'flterrornpe i, o sell hi'ihi.onte (I iscurso. c'ssc
Drollun 6amento cillinenlernent)' ICenico. coma

quaiifi0 0 o noihi'c I)enutadl o Emilio lIadda d.
1CCl SliV) volt ''OihlIti'iOiii(i' V. 	 F.XO5Cfla5 Pli':i 	 (Ii:')')' 	 '( 	 el'n(lCYI) 	 10	 t'u 	 lis-

Nobre Deputaclo, precisarnos, em pci-
nieiro lugar, combater tanibéin a pesca indis-
crirninacla quc existc, sobi'etudo, no EStOdO
cbs Minas Gei'ais, Quando V. Exa, Liz uiii
discui'so tild profundo, tao chcio (IC saheclo-
na e ciOncia, ternos poe voltar OS flOSSOS
oihos. tanlhCnl, para os riachos c os pcquc-
nos rias (Id) nosso EstlalO , 	 Coll hec'cnios
interior c sahernos conlo 21 l)cSc'a C fcito cit,
miianclra preclatória, cin Cpocas inoportunas,
C VCIIIOS OS nossos peixes (Iesapai'ccercin a
021(12) lifld) (I UC PaSS2(, porquc a pos ' o, Ii PrO-
('ulll dc diversiTies, pescoi ciii Cpocas iiopOi'-
tilfli(5 1' fl210 pci'mnitidas . Entrctanto, nSo
existe, nohrc Deputacbo, pom Porte dc ómgSos,
poem cstad itais. puci' fed crais, qualquer Ii s-
c'alizaçao nessc sentido , Coin fic21 cc-
ciuzicla, ('21(10 YCz flials, a peSco en) todo o
fl(1S50 Estado

Q iJOiid() V. Exo , faz 11111 (llscIiI'Sa tSo
pia fun (Ic), repito, urn pi'onunciainento pO('
podenios chamar f ie 05521z tCcnico. levarnos
taiiihéni 21 fOSSIl liLiiilildC, 8 fl0S52( i(Cdlli ona
conlrihuicSo, dirigin do urn apclo oos Srgiios
espec'ializadas esladuais e federais, no sen-
tido (he poe conli'oleni a pesca (105 nO0as
nIOS. 1)21)11 (jlid cia nsa sepi pro(c'essodlo de
nianc'a ISa criin inosa

Assini, quero conti'ibuir porn esse hri-
Ihonte (IiScUl'sO, coin c'ste ifleli adeuido insig-
nificante C hurnulde. IflIIS quc é urn apelo all
2(litorl)Iadc's estadiil(i5 C fc'dcrais, 110 senhido
(IC clue Gicam limo fiscalizaçSo inai 5 (fic'i(flte
cia pesca em nossos i'iOs.

C) SR. 1)EPUTADO FABJO VASCON-
CELLOS -- Agmadeço o apamtc dc V. Exa,,
(hIiC veio cnriquccer mais ainda o nosso rela-
tómio. As palavras dc V. Exa ciSo o teste-
niunho do Iiomern pdblico que C, sempre in-
teressado nos problernas mineiros A partici -
pacSo dc V. ExIt. no aparalear-nos é o tcste-
rnunho do interesse pue V. Exo. scmpre dc-
vota us Causas rnineiras 	 Muito obrigado,
nohrc' Deputado Vicente Guahiroba.

11 urn cnorme potcncial inexploraclo: so
em Silo Paulo são 27 represas, e em Minas temos
o invejiTivcl nilmcro dc 52 mepresas dc gmandc
Porte, e, no entanto, conforrnc as paiavras do
Sr. SecretSrio do Plonejainento, o nosso Esta-
do participa coin rnais dc 2 010 na pesca
intcrna do Pais.

Sabemos tamhCrn pile, utilizados Os pa-
clrOes técnicos intemnacionais, os 4.000 Km 2 de
lagos mineiros pocierSo fomnecem' urn minimo
(le 46 milhOcs (IC quilos de pescado por ano.
Isso equivale a chzcr pile, a pmeços correntes,
esto atividade econornica representaria cerca
dc 600 iniihöes (IC crilzeimos por ano. E, se
consicicrarmos, no Estado, a existOncia de 50
mil propriedades rumois coin lagos
e acucles, a piscicultui-a pocierS pemm j tjr a cria-
çSd (IC cei'co (IC lOt) inil empregos, além (IC
1)0121 tanell(gdln consiclemavel dc pescado

HI maas (le 40 anos. o Departamento Na-
('lanaI dc Ohi'lls contra as Secas - DNOCS
vein reolizando, no Srea dc sua atuaçSo - o
Nal'dcstC --- pesquisas Iimnológicas em cerca
(IC 37 acudcs pOblicos ali existentes, coin
 no conhecimento dc silos caractenistjc'as

fiscas. qihimicas C hiolOgicas. a insfituicão dc
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J mC0 OS 
Para Lfh, 6 1)eCCSSário o levantanien-

n plo clas condiçOes limnolSgicas de cada
to ° 	 Estas condiçoes fisicas, qui-rcP 	 jo1Sgicas, obseivadas cu-ante pelonimca	 ano, Para estuclo das variacOeS es-
'c'°nais, prOpflrClOfl11aO os conhecirnentos ha-

1,nde SC fundanientarSo as (liretrjzes do
51COS de aprovel tarnento racional daqueles

serVat01os.
E e nesse ponto que comliungarnos nas as-

açöes do Dr. Roberto Milwarcl, ciue é a con-clusio qdme chegararn difeientes CdIUipCs (le
balh0 que Se reunnain 00 encontro dc liin-

nests Capital : criar ciii 00550 Estado
n Instituto dc Lininologia, dine objetivasse
cItIsivanientc a infra e superestrutura pars

	

1	 did) dIesenvolyiu1cflo ecoflomfljco da
PiScicultura e cia pesca continental em Minus.

qucremlioS dizir dI tIC o Grupo Executivo de
Ciéncua. Tc-cnologia e Meio Anib j ente m-to seja

mi licic0t C , muss sic, itivida(lcs 550 p01- (iCIUais
rangefltes e (liveisificadaS 	 A nSo sec que

.nssa este 	 CXecUtio dleterrnjnir urn dc-
artamcnt0 espccifico pars este fini -

o Sr. Deputado Arhir l'a1jdei -- Nobie
peputado Fibbio Visronecilos, ouvialnos. pelo
crvico dc alto- falan te (lest) Cuss, o pionun-
iamcnto que V. Exi. liz da tiiliuna cia Assem-

idéta Legislativa sobre urn assunto que interes-
(IC perto S economnia dc Minis Gerais e do

Pais. Trata V Ex.). cia ii innologia, trata dos
Lgos e clas aguas'..stagnadis, trata cia viabili-
zaflo, por mneio cIa ciCncia (JuC estuda as águas,
Ia cultura (10 peixe, cu scji, incrernento cIa
puscicultura

Vivemnos, no Brasil a époea cia CarCncja
Jr proteinas . 0 imrcsilcjr - - e c-ssencjalmen-
Ic o min eiro -estib ICoStunliclo so consunlo
inico e cxdlusivc) clas proteinas cia came ho-
dna. Ainda agora, o Goveino cletermnjna a
InportacSo dc 25 nui tonelaclas de came con-
eiada do Umuguii, pica ahastecci- o mer-
cado interno. Veja V. Exu. que o cuttivo ulo
eixe, o I ncrement)) ft piscicultura, entre nOs,
matéi-ja cia mais alt) imnportSncia e significa-

do. Poe isso, cornparcelliosac sse i n
 para oferecer esse apacte modesto a V.

Exa. Congratiulamono 5 corn V. Exa. pelaescoiha (10 temna C sobretuclo ijor apontar solu-
duo pars 0 problerna . Acm-iacão de urn ins-
tituto de limnologia c cIa orgaos capazes lidmacremcntar a pisc j ctm111.111 cu Ire nós é ne-
^essdria e Oportuna

Congratulo1y j corn V. EXa. por estetonunc1amen to, peia sua oportunidaci C. porOflStmtuir um terna de alto interesse eConôrnico
Social pars o povo rnmflejro
o SR 1)EPL'TADO FABI() VASCON-LL0S - A gradeço () fparbe (10 iiobre Dc-Utado Artur Fagundes, (T ue lids ()fercce subs-.anclai subsicljo coin diados dIUC realmente

	

ser
receni 	 couisider)dOS Pelts autoridades

Con trihuju taml)Crn para Cnriquecer maisua o nOss o proflufleismenfo
Sr: Presidente assimmm. pars cjue se tenh a
v"50 de toclo o conjunto clue possibilite

'AIuoraçuo de urn piano viSvel C d1C conclu-
1flelho15 do pro)iutividlade final, C neces-0	

(105 PirauneItos fi.sicos,

quirnicos C hiológicos (IUC caracterizam aqucle
ecossistarna aquStico, que, por outro lado, so
Poole sec levado a horn tempo, se realizacio por
nun eoorcicnado c eficiente trahallio dc equipe.

Entre as cam'acterIsticts fIsicas que influein
em ton ecossistenia aquStico ha que considleram-
d) iipo (10 solo do fundo do rescrvatório, dc-
temIniflallo o PH cia Sgua represacha, a sua lo-
calizaçfio geogrSfica, que, depenclendo da la-
titude, estara sob a ac5o dos fatores climnãtj-
cos a cia relacionados, cornd) a tcrnperatura
arnijiente e da Sgua, o fotoperiodo, as precipita-
ç-Oes pluviornétricas, os ventos, a urnidade cc-
lativm e a tiansparCncia

Pica a cleterrninacao (Jos fatoi-es amnhien-
tljS é conveniente a instalaçSo de urn pequeno
pOSto meteorol6gic0 mode dievern ser anota -
has, dliiriamnentc, as varuacOes climSticas de
(Ill) regiao

Das caraeter j sticas qumrnmcas clue influcin
ass concliçoes hiológicas dc urn ecossisterna
a(Imahieo, dcstacarnos o PH, o oxigCnio dissol-
vido (020), o cliOxido de carbono (CO2), 0
c-arhono, o nitrogênio, 0 fósforo e outros dc-
mentos rninerais com)) ferro, zinco, cohalto,
mmiananCs, iodo, etc., que, em pcquenas quail-
ticlides, fazeni parte cli constituiç5o dos or-pill iSInOS acl Udlicos C, SC (fli concentracOes
levaulas, p)demn eamucterizar poluiçOes quI-

micas.

0 cstuclo dos concliçOes biolO gicas está
idlmcionadlo ft obseivac5o cli comnunidade biOti-
ci, que f' formada pelo PlCuston, Plâncton,
NCcton c BCnton Tal estudo comnprcende urn
Ievantamnento completo qualitativa e quantita-
tivarnente. hem corno a inter-relaco entre Os
(OflifjoflcfltCs do biota aquatica atmavés da dc-
terrninaç5o cli cacleia alinientam cm ea. cla
)COS.Slstemua

0 PlCuston se rcfem'e is plantas aquSticas,
larvas tic imisctos pequenos, rnoluscos que vi-
vein Has proxiniiclades das margdns. Estas
panhas aquaticas normalinente sSo encontra-
las ate a profundidacle ciii que a luz pcne-

tm'i nos rcservatOi' j os e, além de semvir como
fon tc dc alimnento paira vSrias especies herbi-
\ (Iris, propordionam tarnbCm concliçocs para
desovas e pm'oteçio fis larvas recém-eclodidas.

Constituem o Pl5ncton Os microorganisnios
vCp 	 nmctaiS C aials que vivem nas carnadas
"' i s superficiais d o

s lagos. So o alirnento-
-base dc toclas as forinas jovens das várias
espéeies did PeiXes .ASU( abundAncia relati-
vs cicteminina o major on menom estoque pes-
(l ueiro do Sf0 seguinte

Fazcnu pane tin BCnton os organismos que
viveni no funclo, principaimnente vermes aquáti-
ens, conic) 0 tutmifex e lam-vas tie insetos, pmc-
(1 orn inantenien Ic dipteros, haiti comno aigu-
mis espCcies dc algas diatomáceas, que cons-
tituem alimnentos das espCcies iliófagas on Jim-
nofigs, combo o etmr j mn jjatS Sc arpa, o acarS,

preciso a tentar pala a importã0
a floresfa representa para 0 solo. QflU(
cliuva cai sabre a floresta, boa parte da °
n5o (tinge 0 solo, ficando retida por a
ciii Ss foilias e ramflos e, peia evaPoraç0
a itmnosfera : a oulea Part(', coida p ela ' v°1a
taçao, tni dlilimiflUI(i' a sua força C, Pela eg.
(Ipaci(iI(IC (IC retencao di cainada de
n5o esc'oire pelo solo, mas nele pcnetl.a Per
lii trapao 	 'ate atingir a canada impermeav
Scmn mi cobertura vegetal, a Sgua corre il.
solo no, (fUC nao tern capacidacte de rete'°
levinlo consigo a terra superficial, proy0e°'
(If) a dm0510 	 I) SCU coflscquente depaupe
mucn to.

0 (feitO (II floresta sobre o dliflia 6 lOck.
I zado (ntic'ioclinia) , interferindo flas chu
( (iluvis oiorafjcas) , n it uinidade relati\.a
principalniente. contra a açao dos v entos fo r.

te.s c ilessecantes, reduzinclo a cvaporação
(Ta ylor. 1909).

H5, ainda, a considerar a influencia dafloiesta Iii conscrvaçéo (Ia fauna terrestre o
aquatica, clue representam urn do ponderjv
no equiihrio hiolagico, pois a fauna. pela au.
senei) Is vegetacSo, segue a lei natural: ou
loge, ou degenera, on morre, prejudicando
sin a rproduçao clas plantas aquaticas.

Por outro lado, a vegetaçiio ciliar é essen.
rial S fauna aquStica : fornece alimento di.
reto as espCcies vegetarianas e indireto a to-
dos os peixes, quc tern, pelo menos, uma fast
insctivoia As plantas atraem insetos, dli
soinbra e refñgio e, evitando a erosão, dimj.
miuemm os efeitos do assoreansento dos lagod
(foe aumentarn a secliinentaçSo C reduzem árei
C volume vitais

Sabemos que hi problemas inestimâvejs
pica SC conseguir cnn peixamuento racional e
lagoas niturais ou nos gi'arides reser\-atórol
icustruides pars aproveitarnento de energim
hidrciCtrica, abastecimento urbano ou irriga
ç5o . Aconstrucio de grancle ndrnero de bar-
ragens provoca profunclas alteracSes ecoli-
gicas. Pasta que se considere quo foram altera-
dOS OS cursos correntosos que hoje cona-
tituem enormes colecoes de Aguas represadas
euja area estimida é superior a 1 milhão de
hectares. Aprimeira eonscquCncia dessa mo-
ilificaçao no ceossisterna é a tendência de
)iesaparedirneflto dis espCcies caracterJSt1
(IC Aguas correntosas comm o clourado, a 0
racanjubm, a piapara, o pintado, o pacu, etc..
inip)di)los (IC icalizar migracSes reprodutiva
(ide garantiriam sos sobrevivCncia. Por oUtIC
liclo. as novas eondiçoes ecológicas favOre
((In a proliferaçao de espécies lCnticas n ic

ISo apmeciadas cOITlO 0 acara, ou predadOI
Como I piramu heba e a hairs, que tendein
conshituic PPmcOCS douminantes . 	 A dOW1-
n5ncma (TeStis 	 SpecieS predadoras resu ltIrl

mcvi tivelmnente mis dcterioraciio qualltativa
( l uIntitatIVi) cia prodcmtividct e hiotica das
des cnieç5cs dc igua

U-ge, pOiS. a adogao (ic rne(iidlaS de
(IC itIcance 1)11) cvitsr, enquanto C temP°'
(IeS)p)Iecimndnto Ills UspeCiCs nobreS C P
IflIlvel, strives h tuna exploraçSo raciona Ll

aurnento cli produçao pesqueira neste vast0
1(11(1(1 r(pmU5eflt(do pelos grandcS rep rest

0 NCeton CorrespondC aos organisrnos
animals tie major Porte (peixes, rCpteis e
an fi bios) c'ue vivein no mneio cla massa liquicla
e (tUe rmlerecenm estudos hem detalhaclos pela
imnpnrlSncia ee00 011lica de sua exploraçSo
Ii preeiso )lelem'mmu j ntr quais Lis espCcies presen-

nornias de administracSo pesqucira e a con-
seqüente exploraçSo racional da pesca. Além
(lesses aspectos, muitos trabaihos tern sido
exedutados no campo da limnologia experi-
mental e sani6ria, 0 (Tue tern proporcionado
o aprilnoramento (las técnicas de criaciio de
puixes em cativciro, favorecido a aclimataciio
(IC espécics de valor cornercial C impedido a
propagaçSo de doenças cujos agentes etiológi-
cos t eiu Como hospedei'os organismos dc dgUa
(10e , romo é o caso da esquistossornose.

No Sul, ocorrem v5rios fenômenos que
precisarn ser considerados e que influeni na
producao pesqucira. Entre estes liii que se
fazer destaque (las modificacSes ecológicas,
S obretuclo da vegetaçSo e paisagem.

A floresta prirnitiva, que foi e ainda é
encai'ada COrno inimiga que Cleve ser aniqui-
lada Para (Tar lugar ao progresso, já pratica-
nhnte näo existe nos Estados do Sul. Os pe-
qudnos capSes de mata on gi-upos de Srvores
majoreS so encontrados apenas nos pequenos
vales e nas margens dos rios nSo utilizados
para agricultura.

Podemos citar, comm exemplo, o Vale
do Rio l)oce. Nas Sitirnas décadas, acelerou-
-se dc tal inoclo a devastacao da floresta plu-
vial primitiva cia regiSo, que hoje, numa area
(IC 5.000.000 ha, temos apenas o Parque Flo-
restal do Rio Dccc, corno ültirno remanescen-
te de floresta pluvial prirnitiva e que represen-
ta menos de 1% cIa flora pritnitiva. Isto signi-
fica que a devastaçiio cm toda a area foi de
cerca de 98 17, . A floresta prirnitiva pluvial
devia fornecer, anualniente, cerca de 30 tone-
ladas de detritos para o solo. Parte deste ma -

te rial contrihuia para a aliiiientaçao cias co-
munidades aquSticas da regiSo. Corn a substi-
tuiçSo dii floresta, a quantidacle de detritos
(folhas, troncos c gaihos) disponiveis se tor-
nou quase nula, einpobrecendo desta forma
Os rios e lagoas e, comb conscqdCncia, diii-
nuindo cirasticainente a produç5o piscicola.

A substituiçSo cia flora primitiva Poole
hr sido também responsãvel pela (Jueda da Va-
zSo do rio Doce e seus principais contribuin-
tes nos ñltirnos anos. 0 mesmo fato tern sido
comprovado em outros corpos de Sgua do Es-
tado, apeSai dc os indices pluviornétricos per-
mllanecerern aparenternente constantes nas ill-
tunas (lécadas. As lagoas da regiSo cSustica de
Minas e o rio clas Velhas, por exemplo, live-
ram seus fliveis espantosamente clirninuidos
nos uiltimos 20 arms. 0 nivel cia lagoa Santa,
Pe r exemplo, desceu cerca de 1,40rri em 205
anos We 1749 a 1954), enquanto quo, no espaco
(IC 20 anos (1954 a 1971), seu nivel haixou eec-
Ca de 1,50 rn, isfo é. mais (10 que nos 200 anos
anteriores.

Este fato é grave n5o so em reiaciio aos
JJCiXCS COmm taiiibeiii ad) (lcsenvoivirnento (10
Estaclo, vistas as consequencias cia diininui-
c5o de agua, neo so nos rios C lagoas, como
tanibémn no lencol fredtico, para as ativida-
dies in dustriais, agricolas. para 0 ahastecimen-
to puhlco c' cIiluiç5o dos despejos. como tarn-
hem para o próprio reflorestarnento C 0 futuro
dii ifl(idstri:m sideriirgica
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los, born como as proporçöes relativas na p0-
pulac50 e se o ostoque cstá em equilIbrio
ou so ostaria ocorrendo a tondência do predo-
rninio (10 urna detorminada ospecie, como é o
raso de pirambebas em algurnas represas.

0 adoquado conhecirnento do ictiofauna
dos reservatórios, born como a cadeia alimentar
quo é dada pela rclacão predador-presa e
suas abundâncias relativas fornccern os ele-
inontos para a oscoiha das espécies mais ado-
quadas para os peixamentos, de modo a não
so al[erar o equilIbrio biológico existente e
I)i'OlflOvor o aumento da probabilidade biótica
nas grandos colecöes d'ãgua.

Minas Gerais	 Bricius Hidroqrdf icas e Corn-
plexo Lacustre Artificial

Notavelmente hencficiado corn a oxistên-
cia do grandes e sigriificativas bacias hidro-
grãficas -- por exomplo, as dos rios São Fran-
cisco, Doce, Grande, Paranaiba 0 Jequitinhonha
-- lodas elas muito fartas cm peixes, o Esta-
do do Minas Gerais. durante longo tempo, nao
levo cliriosidade ou necessidade do conhecer
cientificamonto seus ecossistornas aquãticos,
corn vistas a urna exploracSo racional, equili-
ljrada e cficientc . Afinal dc contas, a produti-
vidado inostrava-se extraoi'dinaria c aparente-
mente iiicsgotávcl.

Porérn, a partir do rnnincnto em que 0
processo prcdatorio sobre o mcii) ambiente
(florestas ens particular) atingiu nIvel crltico
coincidente corn o crescimento industrial, so-
1)retudo da siderurgia, os ecossisternas come-
caram a revelar (lesequilibrios refletidos no
(lecréscimo do pesca profissional e tambérn da
pesca dosportiva. E do so sublinhar, ontre-
tanto, quo essa afirmativa deriva do rela-
los históricos, lransrnitidos oi'almento pelas
gcracOes mais veihas, pois escassoiain registros
ostatisticos quo os corroborern efotivarnentc

Do qualciuer forrna, no pr000sso (IC inilus-
trialização, p0(1cm ser salientados, no quo tan-
go as massas d'água do Minas Gerais, o des-
mataniento intcnsivo 0 prodatório corn objoti-
vos variados, os residuos industrials ate mes-
mo da agricultura e os próprios ofoitos da
i)arragcrn, impedinclo c allcrando o dosenvol-
vimento normal de sua fauna prirnitiva.

o rio Grande, divisor natural e coinum
dos Estados do São Paulo o Minas, ao quo pa-
ieee, conta hoje corn urna ictiofauna diversa da
pi'irnitiva, cm decorrência de nada menos ciue
dez harragons ao longo do sou curso.

o rio São Francisco, acirna da barragorn
do Trés Marias e, portanto, o Jago do Trés
Marias, segundo voz geral, estariam corn sua
rctiofauna mais pobro (surubiin e dourado),
em faso do cleclinio; ao contrário, espécies in-
(losejaveis, por cxernplo, a piranha, estariarn
ciii ascensão.

0 outrora piscoso rio Mee, talvez a custa
(IC csfoi'ços futuros, voltará urn dia a lembrar
d algurna forma a ri quoza do passado. E
o grande dreno do Rcgião Metaldrgica e, como
tal, condenado a sor, talvoz pormanontoinente,
urna grande via séptica, em grandes oxtensöes
ic seu curso.

SituacOos análogas podorão sec talver
contradas em numerosas sub-bad05 hidr0
ficas mineii-as pois, segundo dados
ha nada rnonos quo 50 barragens hidrelét-Ilk
cm Minas Gerais. Duas delas, Tres
Furnas, dão origorn a lagos corn area
nor a 1.000 Km 2 cada urn. Resta, P0j5,
hoinorn estudá-las convenientemente, recue
-Las so for o caso, ou polo menos utiij
para outros fins quo não apenas a obtencia d
onergia oletrica, conforrne determjna a
n. 9 221/67 e a Portaria 16/71 da SUDEpE d
positivos legais estes corn objetivos de pros
ger- a fauna aquatica dos cursos alterados 

Pe1ibarragens.
A piscicultura extensiva SO tra

peixarnento de gi-andes massas 	 A911a.
loquci- estudos lirnnológicos especlais, a
Ilia do ospécios biologicamente apropriadas
sobrotudo, urna técnica do manejo do me
arnbiente ainda nao conseguida ou mesmo etabelecida

No caso do nossos lagos do barragem
toWs unia extensa gama do dados mesol6gieft
a sec catalogada . Do outro lado, h que
atcntar par a inexistencia atual de inform*.
çöes seguras quo falern em prol do acel-to
introduçao, cm certas barragens, de espéCj
procodentes do outras bacias hidrográfic5
obosmo do espécies exóticas.

Por outi'o lado, a piscicultura intensi
ainda não encontrou, cm nosso Estado, desen.
volvimento adequado. Em participar, existe
ccrencia total do oriontaçSo técnica. Sells
caltoros on adeptos sSo, aparonternente, em nü.
moro roduzido. Muitos a cia se dedicam
como mero passa tempo, sobretudo em pe
quonos sitios perifericos ou centros urhanos
inais dosonvolvidos. A poquena exploraçio
comercial existento, ao quo parece, não chega
a fazer jiarto dos registros estatlsticos gover.
narnontais. Seni embargo do intoressante hobby,
podei'á atingir nIveis economicamente expres.
sivos e atender, por outra parte, necessidades

malientares tie ponderávoi parcela da popula.
ção, constituin(lo, ao rnosrno tempo, atividade
econornica altemnativa para o proprietãrio ru-
ral, conformo manifcstacão já oxpressa pela
EPAMIG, quo marcia no sentido do difundi-la
o founcntá-la amplainente

A domarragom do scu processo de de-
senvolvinionto (lependerã do urn conjunto dc
pi'ovilcncias entre as quais so salienta urn in,
quérito sobro scu estado atual, do sorte qUe

o futui'o possa revelar acréscirno face as atiVi-
blades do fornonto postas cm prática.

Dosnecessãrio é encarecor a imperiosa ne
('essidade do estruturação de pi-ogramaS de
pesquisas toenológica nesse setor. Apefl3
Para citar, talvez fosse intoressante incent1
var a criação do pescado em pequenas lagoas
naturais, ciii associaçao corn a yes (patoS, P'
linhas, etc.) e suinos 	 associaçao que -
mostraun oxperiencias conhocidas 	 tern re-
tlundado em resuitados oxtraordinarlamen
coiiipensadort's.

Hesta pensor no utilização dos reSerVat
rios pai'a a prática do cuitivo lnteflSiVO,
meio do currais do lola, das espécies quc ap
scntarn facilidades do arracoarnento. A e

ncsse senlido 0 (10 que, no fliinimo,
Area desscs reservatórios, fora da faixa

iori	correnteza, possa ser utiiizada para
em go lola S on cii l'I'aiS (10 lola

para isso C indisponsével a criacão de uma
tie apoio, principalmonte no tocan-

str lisponiinl i dade (10 i'acöes balanceadas
te tro ponto srnpoi'tanfe C definir a queun per-

cc a ãgua dos reservatórios, so as ompre-tefl 	 dos
explomm 	 i'ga efleia elCtrica ou no domI-

SilS üblico . Evidontounento quo dove haver
faix(i do segurança (10 ahsoluto controle

i	 nireetrcas
p 0 finida a con(licao do uso da ãgua,

.rjadaS 8 cstrutura do apoio tCcnico, hens corno
' c faci1idiI05 pai'a as instalacoes de terra nas

1 qrgens dos icscrvatOrios, dove sec inccnti-
1ad0 Para o eiiipreendinionto o investidor
privado

- 	 1(05( 0 (lCSp((i'liVu Inconira ciii Minas
w'rjsflun i e losos aficion(clos, (llStl'ihijj(los per
difert'fltes t',irnaclas da populaçao . Em nurnero-
50S poiseS, o inIcio (It' stia tornporada anual
consthtid sounpre aeon locimonto insei'ido nos
aiendali oS tur'lsfios, proporcionando, dire-

(a ou in(iilotbliiicnfo . apreciAveis ]ucros Pu-
blicos c privados. 	 Muitas naçoes dedicam
a pesca (lesportiva especial atençao, pois cia
constitui, ainda, uma fornia especial (IC lazer.
A dcinar'eacão do moos (10 PO5CO, em decorrCn-
cia do prévios estudos ccológioos, somia talvez
rnedida i.ilil a SW' (1ifuSo e conti'ole racional
lnovacOes C (leScflvolvilnento (IC idéias cria-
doras podei'ão colocar ossa atividado em lugar
Ic destaquc, Proporcionarido, ainda, o desen-
viviniento fliais al!vo do cortos setomos do ceo-
nounia: construção do barcos, (Ic apetrechos
especiais ( vamas, anzOis, iscas am tificiais), do
barracas para camping 0, nusuno, a implanta-
do de grandos clubos popularos de posca.
Hi tarnhéun, é cci'to, a necessidado do difusao
de ensinamcntos simples, do csclarccirnentos
corretos. quo intoi'cssain a todo desportista e
que, ao niosrno tempo, ostimulam 0 amor e o
respeito pela vida solvagem, pelas coiSaS da
natureza. Sua alividado oi'ientada p0(101-a cons-
titujr veiculo do conduta antipoluidora o do
desenvolvimcnto (10 consciCnc j a consorvacio-flista.

A posca profissiont1 encontra-so parti-
cularmente concentrada as margens tin rio São
Francisco Innuérjto i'calizado no lago tie
Tres Marias, em 1971-72, es[imou em 164 o nd-
fllero de pescridomes profissionajs fla rflencio-
Dada Area, torn unia captuma (10 665 mil quiios
depeixo no ano do 1971.

47", A iflvestigacao em apr'oço rcvelou quc
erarn cui'imatãs, 0 apenas 4,5% corres-

a dourados, e outi'o tanto a surubins
espec j t . s nobres consumidas na rnaior parte
IOS mercados do Belo Horizonte, Brasilia e

Sete Lagoas.

Par outro latlo, foi ainda assinalado "quoas fliaior'es produçöos correspondcnn a época
que 05 poixcs Sc i'oproduzom, sondo, deste

d do, cap turados, na lnaioria das vezes, antes
JNo obstanto, a cxploracaoa produtivith,dt. (10(10010 voluinosa massa
agu segundo t, inquemito inencionado, re-

velararn-se bastante rnodestas: 18,5 kg/lia/ano,
quando não seria exagero esperar ate 1.000
kg/ha/ano,

Segundo infomma o Ariudrio EstatIstico do
Brasil (IBGE/1974),, a posca em água doce,
no território nacional, propordionou, em 1972,
urn total de apenas 77.838 toneladas, das
quais apenas 2.173 (2,85c) toneladas corres-
pondern ao Estado de Minas Gerais.

Especial consideração deve memocer o re-
florestamonto cihau- (taivez melhor fosse dizer,
florestarnento), obrigatoriamento pmevista na
Portaria n. 1 46/71 do SUDEPE. 0 plantio de
amvoi't's. sobretudo fmutiforas. C de profundo
siguificado para a produtividade pesquoira:
('flora i-efãgios a longo dos trihutarios e propor-
ciouai'ã aliuienlo a fauna em goral, inclusive a
it'tiofauiia -

EspCcies vegctais deveiSo ser cuidado-
s:Inicntc Seleciona(ias, tondo em vista, entre
(lutros fatores, a divorsidade dos tipos de solo
oxistentes nas areas lacustres c, unuito parti-
('ubarrncnte, as oscilaçOes do nivel d'agua nos
logos propriamonte ditos. Do qualquer forma,
sorneiite a anãhse cuidadosa do dada caso é
clue (Ieverã indicar as sobuçOes ccológicas mais
convenientes.

Sabe-se quo urn dos pr'oblcmas fundarnen-
Lois relacionados a pesco C a chaunada indds-
tr'ia do frio on frigorificaçao. 0 peixe é urn
pmoduto sujeito sounpre a rápido processo do
doterioracao Ens conseqüincia disso, C in-
ci ispensãvol toda uma infra-estrutura destina -
do 00 seu pleno aproveitarnento e rendimento
econônlico. No caso espocifico do logo de
Trés Marias, o produto da pesca é estocado e
arinazena(Io era caixas térmicas o transportado,
via do regra, em cainionotas para Os centros
consumnidou'cs A maior parte, sabe-se, eo-
mercializada coino pescado fresco, ou seja,
93.6 14c; apcnas 3,6% C salgatlo c 2,8% é con-
golado. Quanto a outros areas produtoras,
eujo magnitude é provavelmonte pouco conhe-
c-ida, supOe-se quo 0 POiXO capturado seja
consurnido logo após.

ta foi dito quo as subsidiãrias e associadas
ia ELETBOBBAS S.A. são detentoi-as do 50

logos do barmagons ens Minas Gerais. No caso,
saiienta-se o compbexo lacustre ao longo do
i'io Grande, constituldo por dez barragens,
limo las quais lando origem a urn lago cons
a rea superior a 1.000 quilôunetros, on seja,
Fumnas.

A primeira ostação do piscicultura coin quo
contara o Estado esta sendo construlda a ju-
sante do lago do Fumnas. Abaixo dela cons-
trói-se tambCun 0 POstt) (le Volta Grande, junto
0(1 logo do mcsrno nomo. A estacão pertencc'
a Fumnas S. A. 0 poslo pertence a CEMIG
S. A., porCrn aunhas ostSo associadas a urn
programa conium, resultante de urn convênio
rolobrado corn (I beneplacuto da SUDEPE.
Em deoorm'Cncia do contrato do sei-viço, dados
bioiógicos pi-cliuninares, aliados a informaçoes
(Juimicas e fisicos, serão proporc'ionados polo
CETESB (S,-to Paulo), onquanto cspecialistas
(10 CESP (Centrals ElCtricas (10 São Paulo) téni
pmopomcionacio assessoramento mais OrnJilO.
.\mbos os oniproen(ljunen p)s unoncionados en-
controni-so era foso final do t-onstrucijo e, don-

RM
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tro em breve estarSo em funcionamento. Des-
tinam-se a producao de alevinos para peixa-
mento (To sjsterna lacustre mencionado.

Urna Terceira estaçSo está sendo projetada
para ,I  (ex-SUI)EVALE); sera
construida a jusante do lago (IC Três Marias.
0 projeto vein elaborado pela Escola de
Arquitetura da Universidade Federal dc Minas
Gerais (UFMG).

No momento atual, observa-se a carên-
cia dc pessoal experirnentaclo e capaz de cia-
borar projetos de major profundidade. Os
projetos, a pesquisa no caso, (levem, necessa-
riamente, sec clirigido, uns, para o campo cia
piscicultura (intensiva e extensiva) ; outros,
para o (Ia pesquisa ecológica (limnologica)

Constatada, pois, a escassez ou quase au-
sência de cspecialistas em setores interdisci-
plinares, é inclispensável que esforços sejam
pOSIOS na superaç5o dessas dificuldades. Di-
ferentes carninhos podcm sec seguidos, deven-
(10 caber ,I 	 a urn cornando unificado
e capaz (IC (litar a politica adequacla ao desen-
colviinento harmônico e integrado da limnolo-
gia, da piscicultura e da pesca continental no
Eslado de Minas Gerais.

Finalizando, scm a preteosSo de estarmos
esgotando o assunto on mesmo cleterminando
a sua definitiva solucSo, gostariamos de apre-
sentar algumas das recomendacoes que foram
propostas no encontro, especificas par o nos-
So Estado.

1. Como jil disse antes, é de se salientar
s necessidade de se criar urn instituto on cen-
tio de linnologia, cons lahoratórios especifi-
cos, nas areas dc major incidência de repre-
sas on lagos. Podemos citar o Parque Nacio-
nal do I-ho Doce, a firn de que se estudern e se
explorem racionalmente os ecossistemas lacus-
tres e de represainento e se execute uma poll-
tica de cxploraçao pesqucira das aguas doces
(k) ESta(to

2. E dc Se considerar basico 0 desenvol-
vimento da limnologia para ser aplicada cm
Minas, dado o potencial cientifico rcpresenta-
(10 pelo sistema hidrelétrico e pelos lagos na-
turais no Parque Nacional do Rio Doce.

3. Recornenda-se a iinecliata e jntensa
agregaçSo dc pessoal qualificado no campo,coin 	 apropriado em técnicas ha-
sicas e cut 	 de problemas em cen-
tros (IC alto nivel no Pals e no exterior.

4. E necessário que sejam desenvolvidos,
tambérn, estuclos limnológicos básicos, para a
solucao ecolOgica do problema de esquistos-
sofliose

5. Coin eventual criaçSo de urn órgSo
pmpri(). coino sugerirnos acima, e tendo em
vista a legislacSo vigente, é indispensável dc-
finir. corn clareza, a participaçSo e a funcSo
(IC diversos organismos, federais, estaduais e
autárquicos, clireta on indiretarnente, relaeio-
nados aos recursos hidricos.

6. Devcrã ter sempre presente a necessi-
dade de proporcionar proteinas as camadas
louis pobres da populaçao e tambérn de ofere-
ccc condiçocs para urn lazer salutar.

7. )E preciso que se ative ifltercârnb10
organismos internacionais, como a FAO
ONU, tendo em vista a elaboraçSo e exeeu
(IC projetos especificos e a formacSo de Pes
qualificado, para a pesquisa cientlfjca Saj
tecnologia do setor. 	 e a

8. Tornam-se necessdrios e pretnentes
estudos Iimnológicos em nossos cursos su
riores, ampliando o que jd existe de
na Escola (le Veterindria da UFMG. 	 e

Matéria A,rovada

REQUERIMENTOS

Do Sr. Deputado JoSo Navarro, SOlicitan
(10 voto de aplausos ao jovem Ricardo
Oliveira Campos, novo campeão pan-american0
(IC judo, peso rnédio pesado;

n." 634, do Sr. Deputado Domingos Lan03
solicitando do Sr. Governador do Estado
construe.-to e pavimentacSo do trecho Pont,
Nova - Burma Longa -- Fonseca, da 11G-5

PROJETOS

Em 1.4 discussao

n. 275, do Sr. Deputado Cicero Durnon
quc cleclara de utilidade pdblica a Associacao
Pió-Mellioramentos do Bairro Floramar, corn
secic cm Belo Horizonte;

n.' 276, do Sr. Deputado Neif Jabur, que
declara de utilidade pdblica a Obra da Paró-
quia de Santa Rita, associacSo civil, coincut 	 Rita de Caldas;

n. 9 277, do Sr. Deputado José Laviola, que
confere o tItulo de CidadSo Honordrio do Es-
tado de Minas Gerais ao Brigadeiro Theobaldo
AntOnio Kopp.

Em 3•3 cliscussSo:

n.' 201, (10 Sr. Deputado Kemil Kurnaira,
clue declama de utilidade pdblica o Grupo Fra-
temnidadle Josseph Gleber, de Teófilo Otoni;

it. , 214 (ex-Projeto n. 9 1.270/74, desarqui-
vado) do Sr. Deputado Luiz Baccarini, que
declara de utilidade pdblica o São Vicente Es-
porte Clube, die São Vicente de Minas;

11. 9 215, do Sr. Deputado Carlos Eloy, qUe

declara de utilidade pOblica a Associacão Br
sileira de Odontologja Subsecão de Divi
nOpolis;

n: 217. do Sr. Deputado José Laviola, (In'
(teclama de utilidade pOblica o Conselho Par
ticular de São Bernardo, coin em BeIO
Horizonte;

n." 222, cIa Sra. Deputada JOnia MariS'
que declara de utilidade Piiblica o Lar Fa-
biano de Cristo LFC - coin em Bela
Horizonte;

u. 9 237, do Sr. Deputadlo Mendes Bar
que declara de utilidade pdblica o COns elbo

Central de Governador Valadares, da Sod1
(lade dc São Vicente de Paulo.

qRESIDVNClA 1)0 SR. l)1/1'LTAI)()
.J0. 1) FF1111 AZ

Comparecimento

,ioSo Feriaz --- Fernando JUfldltld'irl( 	 -
ilson Taniuc -- Li'ici 	 (IC Souza Cruz - --

.krges -- ,Junia i\Iarisc --- - Pedro Gustin
- AnilIcar Padovani -- 	 Artur lunlics - -

rlos Eloy - 	 Cabs 1_cmos 	 (lirslo:ara
tiarad ia - - CIcd III 1 )ui;iont 	 Cyro .\la-
id - Dalton Canabrava 	 -- i)elfinr Ihiln'iro

onhiflgos I.aniia -- 	 Flnio Dr ! z 	 1/duo
Emilio Haddad - - Fuclides (inhid 	 -

juripedes (raidc - 	 FSbio No1ini 	 lahio
25onco'lTos - --- F1'rraz Caldas - -- ( efl(d,io Bcr-

,i rdino 	 (;d'rurdo ilcnauit - -- Gould's 1\I0,5'l-
I-Jarolclo Lopes- - .ICSiIs Trindad& -

',,-,o Bello --Joao Mal(1tJCS 	 ,ic,o Navai-o
- João Pinto Ribciro -- - Jor 14c Orlando Ca-

José Bonifacio Filbo	 lose Laviola
José Honorio 	 Jose Sanlanu 	 Kciul

anaira - -- Luiz F3,iucarjnj - -- Men lids iluros
Milton Jima - 	 Siillon Sall —, 	 i\loivan

lcayaba --- 	 . ar'li'lio i\lend s 	 N'if .i1doir
- NIlson (iontijo 	 \tInd's (t'I1io 	 P,'ii'o
carciso -- - fhainsundo AIICIgari,( - 	 flonaldo
Canedo -- - ScliastiOo Nascinicnlo 	 Sé'lio
Ferrara - Séi'gio Olavo Co 0'. 	 -- Sylo Costa
- Telêmaco Ponipei - -- \ic'nl',' (,Ulh110!l

Proposicoes

BEQUEH IMENT()S

Do Sr. J)epulado .1050 Navarr. solicilan-
10 VOtaçSo em pbenauo (III ( iiicnila n.'' 1. fla
thISSO (IC Justica 'to Prd)i('tl( dc Lci n.'1 0 /75, do Sr. ( joveinador (10 Est;do, quc'

%lende a sc'rvidores dos Triljun (iS ole .iu-
eAicada dc Minas G('lajs os (Iispo',ilivos

a Les n- 9 6.565. I1C 17 de abril de 1975;

• (to Sr. DepUllIdo Forge Oriliflolo Ca;s ne.-'(ilando VOtllcfld nominal c (]('Sl9(dilje (111
flda n/ 173 all Projelo Ic Lc'i it. , 2-14/75;

do Sr. Drp:ltaI( Curios FIov. pl'dilOIocao global (Jos ;(rtigos (10 Projclo de LciL 
244/75 rd'ssabvadc) 0 flislwsto 11(1 item 1
art 270 (10 Regiruento Intc'rno:

do Sr. Deputado Christovarn CIlialodlil),e So Iid. ilL( votaçao (ill pbc'nario Ill Linen.-dc SUII autor(a an Projcboo n.' 214/15,a1 Iomou na rcdacuo (1(1 \d'i1(1110 (10 	 d-das Co ni j ssOc's cofljufl lOS. 0 n ." 1

Oradores

UdENT () DE VENCIMENl'OS l 9 .\fl.\ OS
SEII\'II)OBES 1)A JLSTIcA 1)E P1-hPIE1111.

INS TA NC TA

O Si-h DEPCTADO NILSON GONTIJo
Si'. Prc'siden tc' e Srs . Dcputados

Ouvlinos a palavra (be al guns senhores
(I('jlUtados (10 Governo. na (1 ISd'IISSIIO II) Pro-
do n." 244/75, tecendo bus a S. Exa . . o

Sr. Goveinador do Estado, pelo envio, a esta
Casa, (10 segundo rcajustc Salal-ildi 1/0 SOil
p rirneiro 11110 (Id' governo

Or'i procede bern o Si'. (iovel-ndooldu', in-
viando, p9(191 aprovaçao (idsill Assemhéj i
lulls rncnsagcns (IC aurnento. no seu prirnci-

10 aIld( (Id' governo. porqtrc S. EXa . conlprcen-
(Id qUO' 0 lIlillIefilO gabopante (10 cusbo (Ic vida
cxigc dc S. Exa . tab procedirnento .SIas. 11(111
rl o r isto 'leixa a huncadla (10 MDB (IC tccer ccl-
licas a S. Exa., quando o Govemno se omite
110 locant(' it 3)) iiid 5('i'Vj(101(''d (II) F.'it-iilo, itue
continuam percebendo vencimento inferior
910 sulSrio rilinirilo exigiobo (Ills erropd('sa; pal`
fliubares p^lra os trahaihlldord's . 0 Governo
1/ exigentc no tocante as ]cis CIII vigor.
11 Govc'r'no (10 Esta (1(1 C U110 mIlu patiao. qu art-
do d eixa crrie 30 nub servi( lores percebam urn
salarilo inferior 	 sabario minimo vigente

Quando da aprcciaçSu do projcio nu Co-
missão de Finanças, tivernos oportunidaolc ole
dopr'csd'n [Or 0111 veto (111 slpara(Io , ;,lern ole
5111)scrCVl'1' oUtio voto dlii separa(lo (le auto-
rio (10 Sr. Deptitado Jose J_uiz Ilaccarini

I'll ildiUC Its dti(' fl50 I iveraul oporidrn
ia(1(' (IC Icr ('SI(' vot(( ('lii sCploraolo dtdiliflil((
de SUI( puhlicaeSo no OrgSo oficiab, procedert'-
mos, a seguir, a sua leitura.

\oto (lii Sd'p;;r'dido

i\Eais uma vcz. aproveitandlo estc' projeto,
volto a reclamar o reajustamento de nIveis
sIlIariars (105 servidor'cs flu justice de prime'-
I'll inslancia - 	 LscrivlId's, 	 ((fto'iajs de justiça
(' ouli'o sei'Vidro's cofitllifl,li1 111911'afllllljzO(195,
huinibhados, pi'ejucl icados e marcados pelos
oIjr'igc'ntc's (10 poder centrab

São antigos sei'vidores coal 10 15. inuitos
('0111 Iiiais (IC 2)) anoo (le servic'o P1(091(10 l
caUsa pObiica e an Govc'i-no dc' Slirias Gersis
São clic'fes cle fainilias nulnel'd(sas, qUe pert-e--bent salSrios. qud' 11110 pocbem ter a (lenorni-a 	 oaca 	 (IC sabSiios. pOls fia(( passanu dc' SilO-
pies gor!c'tas (IC Cr. 300.00. Cr$ 400.00 ou
CrS 500,0)) POP més. incbu j nojo abono (be fa-milia, qüinqiiénio. etc.
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E não foi eumprido o ('omproril isso (Ic
S Exa . o Secretãrio (Ia I'azenda, Dr. Ioao
(arnilo Pena, quando aqui, nesta Couiisso de
Finanças, coriiparecci ciii junho do (oircli Ic
aflo, aSSUlliind() 0 COflhlpl'OIfliSSo (IC iCSOIVCI'
(lcfinhtivamente o prohleina d os ivid orcs (Ia
justica de prillicira instância. espcc dlii ciii c
dos escriv iics do crillic

S. Exa . , o Sccrctãiio Ia lazeioIa. Ioo
hem incluiu no rompronhisso a sltUl(cao dos
servidores dos postos lie saUdC, no interior
(10 Estado, outra catcioi'ia (Ic scrvidores ioiir-
ginalizados pcio (tOVCFI1O (10 Lsioio

() comprolilisso fol (IC Iiio(Iificar l( situa-
cão dos rcferidos servitiorcs. (Illi(fl(I0 (flVlllS-
SC lI esta Asscrnhleia, 110 flieS (IC ((titl.l1)lO
o (JOe OCO 1r( agora -- 0 flOV(( :(UfllCflO Ic
Vefl(ilTlcfltOS (loS scrvoioics do Estado

Conio fira, agofl(. o Sr. Scrrctãrio (11,111-
te (Ia l)lihiVl'll ( ' lll l )COIlU(Iil, C (JO fl(iO-C,(lflpFi-
fliento (10 ('otiipI'oifliSSO? ContinuarSo (C, sir-
vidores (Ia lUStjCi( dc pi'!Illcir' iflSIalld(a, C
05 SC1'Vl(I((i'CS dos J)0StOS lie saiid. 110 ill tci'io
a reecher salarios (be nuséria ?

Sao scrVidorcs (It](' ti'ahal!iaiu (lura oh'
Urn (liii jiitciro, (' fli(O apcnas sijs iioi'as (lll(-
r i a in en t C.

São eSCriVacs (Jo ClIfliC C ouiros. SiO( ((Ii-
dais de juStii' C tunihein ((S IUP(lOflhl'jOS (los
postos de sadde (Secretaria da Sadde) a per-
ceher iniportancias (In( , n5to (lao pji'(( (0(11-
prar 0 pao de cadl( dill pi11'11 SCUS lIill1(il'OSOS
filbos

\oitaniosac (dirar (IC S. EXl( . . o S y rrIS-
rio i)r. Jo -lo Caniiio Pena. da Serretaria (l(
J'azenda, ci (lilllpl'ifliCflt(( (IC SU(( J)iI11IV1'((

Es[anios aguardudo o cliiili)i'itli(-lIto (Ia
palavra enipenha d a. niod ifican (I 0 ((5 five is
de classificarSo C OS saiSrios (to ,; i'cfeiidos
serv idores (10 Esta (10.

Siilii	 (la; 	 TiCUiiiO('s, 	 17 	 dc 	 ((litUl(i'O 	 (l(
1975.

(a) Nilson Gontijo"

Trata-se (le UrU so ^ rio CO1l1I)I'OIlliS 0 (Ic
S. E'ia . o Sccretário (Ia Fazendu. Dr. Joao
Carnilo Pena. 0 comprornisso foi aSsUlIli(IO,
repilo, quando S. E xa . . ( Sr 	 Sec re hii'io.
esteve nesta Casa. cm lunho, atcn (lCfl(i0 re-
rcciainaçSes, (Ic nossa autoria, rCi(tivus ((05
escrivScs do crime, oficiais da justira e fun-
non uirios cia Sec retaria (IC Saddc, (be' postos
de sañde do interior do Estado

Outubro chcgou A mcnsagclli salarlal
tambeni chegou C estS sendo votuda CSI(( 111(1-
te . E a paiavra de eornprornisso a palavi'a
empenhada (10 Sr. SecretSrio? Cobrames mali
urna veZ dc S. Exa . Corno ficaram sifu(1dos
Os servidorcs cia jostica de prifllcira instSn-
cia, os escrivSes do crime, os ofieiais (Ia jus-
tica C taiiibein Os funcionarios (iii SCcrCtal'i((
(IC Sañde, dos postos de sai.'ide do inlerior?

0 nohre (leputado, reprcsentantc dc Bar-
bacena. hole tentou passar a perna no M1)13,
usando de informacöes que ohtcve lie S. EXu
o SecretSrio (10 Interior, trazendo 0 requeri-
niento ao conheeimento da Casa, tentan (10

transformnar CIII autoria sua 0 iflepjã11
ccssario aumncn lo C cnqui( (IrlbIIiCflto dvi ( bores (Ill justica d e J)i'iIflCira l riStan 1 	See.

Faco. agora. (1111 apclo. 11a tribu rl((radol' Coll) a(JU( ics arcs (IC thu no,dc inn horn rcprcscn tantc da dinasti ilk
.-\ fl (I ra( las. (baqucla vcllia poiltica de
rena. ondc des fingcin qm' hriga 	 in'cal i (I ( Ic, 11 ,5o uS hrig(( flCIiliUiIia, eles 	 'se en tend em mu ito I(emlI para (I ividir
torado (IC Harhaecna . Agora, PareceIe eI
a dOiS(( SC ('Onlpi]('Oil, porquc S e crioU
Bai'h(i('CIi(I, nina At auteflhlca, urn

	

MJ)it.	 n(,13. 	 ira Cobrat firlt

VClitil(idOI' fl(( farofa da(IticICs (In(, Se d' 
hilt

ldveis arios. 	 iiuiC. 	 a 	 i'd(dld(oI 	 Sao lZ
mu1hons corn 'Ii.4ionarl((s (Ia ARENA.

I isputa fcrrcnha. mas 	 intehgent5 e
gos. (IUCrCUI apCnas (iiVidi' 

o
)010 eIj

(I C Bai'baccn .N So acre di to, Sr. PreSid1
('01110 nUnC(( (IC ('('(Ii tci na quela (lisputa
SC (liz cxistir clii Barhaccnu . NSo acre di

nos ex-udenistas e ex-pessedistas; todo
sIJari Bias, seani Andrdas. sahern so
I ('11 ((Ci' (' a pcas fin gem (!(SCnt('ndjmentos
iooincn to (Ia ('Ici('ao

() iiohi'c I)cputado .10(10 \aV(Il'i'o. quo flnj.
ca foi Bias oil hojc milita e nate.
gi ilOS (lois lidos. ((ra no iado dos Andrad
(Ira no i(ldo (105 Bias, ('01110 1)0111 herclejr1
jiossiveimnente 0 lilais siihio (IC todos cbs, Per.
(11-le, 110 final. II (Iirlasti(( Andrada c a (liflasiji
Bias IcvarSo (( pior pela juventude, peba int
hgcncia (10 n((b(I'e I)eputado JoSo Navarro,

Mas, Sr. Prcsi (Ico Ic. ('OnI 10(1(1 habjij
d e, ('0111 toda sutibcza, COni 10(1 a hoss'j, qm
Icili 0 fl ohrc Dcpula (10 Jose Bonifãcio, S.
EXI . . hojc, (IU(iSC ('onsegulu passar, aqui ne s.

ha Casa, cut nuvens. urn requerimen.
to (IC slia au toria, pretend cndo chamar pan
si a patcrnidade (IC 1110 incvitável aumenti
Para ((5 scividores da jostina de primeira in
tune ia, especiabmen Ic Os eserivacs e oficiais

(IC Ustica . 0 rCquCrimllcflto (IC S. Exa. lii
(Icsc(d)crto ( tempo,(' toda a hancada dc
\1I)It ocupou a irihuna para alcrtar a OpiflU
publica . I) aumcnto V irS, terS clue vir, o Go'
Vc'flO riao podc mais reler 0 reajustamenhO
(los servidores (Ia jtislira (le primeira i
tancia. Entretanto, nSo sera airavés do r

ucriniento (10 T)cputa (10 José Bonifãcio,, ifl
suii. pelo clamor pñhiico. ('01110 ulna eXIge
cia cm favor daqueics que recebefli miser'*
vclmiiente

\'(U aqul tanihemi a nossa mensagem.,'
in iciativa rcclrnioIa pelo fohVd Deputado Lull
Baccarini, (-111 hrilhantc voto em separado Ill

Comiss.-io (IC Finanras. S. Exa., o nob -
Deputadt Luiz 13aceai'mi, nosso cornp anliti

1 .0 (IC han ca tia, (111(1 n (10 faba, faba pela bi
e(ola .NSo	 co bider. 10((S (lesenlpcnha. dcc
(I anienle autoriza tb. 0 papdl dc ]idcr dos
miuenihros (10 MDB n os estudos a que pr0
ic (las niensagensgovcrnamentaiS. POrtan
Sr. Presidentc, registrc-sc quc 0 aumeb0d(l
nivcis (IC vcncimcntos (las cai'rciraS do eSC

\'SO (10 crime, (lOS scrvidorcs(Ia just10
pi'imiIcil'il instSnc ia dc urn niodo geral.
incvitavelrnente nos Droxirnos dias. 0
verne nSo consegue iliais deter a 0fl di QU

forrnou ('II) 1(11-no (10 assunto, inclusi ve
OS jornais de Minas. puhhnando dlariam

ineia paiTuia e mdefesa (lesses .Sci'vi-se Existe, fiesta Casa, Unia hancacja (be
utados (10 MDB, qUe ('llafliOti a den-deP Governo . (file ti'aiisforiiiou (( caso cm

c° o
. erda de iro escãndaio, seguindo de perte
bbem daqueles quc receheni mlliseravcl-, pro

do Estado.
joeote

Questôes de Ordem

o SB. DEPU'rADo JOA( NAVAH11 	 -
quest'So (IC ((i'delii SC fuiidaiuenta no

rafo i'Inico do art. 188 (10 flcginen to
ohjetivo é 0 (Id inforniar a V.tIrle a Casa que blpi'cSdntarnos Urn rcqtie-

untO solieitando a votacSc, ciii plenSrio,
emenda n. I ao Projeto tie Lcj n.v 190/75

referida cnicnda, quc aprdsen tamuos,
ma relator (In ConilssSo (IC Justica, visa
torizar os Trihunais (be Justica c tic Alç'a-
a procedcr. no priizo dc 90 (bias, S rcvisSo
valores dos proventos de seus servidores

astivos.
A época de SUn aprescntaçSo, Si'. Prcsj-

knte, a emenda era vSli;Ia C ,justa, 1)015 prc-
idia atendcr as m'civindit'a5cs dos servido-

res mativos (laqUcics ti'ilitinais
No entanto, essas I'eivifldica('Oes 1 SilO

objet  das proposicOes loin (It](' (I Exnio . Sr.
vernador Aui'cliario Chaves vcni corn jims-

ca e born senso, denti'o das reais possibji -
ades do ei'Srio, beneficiando (( funcion amen-
ii piibbico cm gerab, inclusive os inativos.

Assim, floSsa cmenda deixa (be tci' razSo
it ser. nSo Se justificando ricin iiesnio can
ie dos interesscs dos scrvidorcs inatjvos (I((S
Tribunais de .Justiça e die Aicada. Vale 1cm-
hr qUe, pelo mesmo mootivo, o plcnario (Ia
Cm aprovou o pedido de retirada do projeto
k Lei n,° 142/75, que tinha o mcsluo scnti-
, corn relacao (10 Tribunal (be Contas dofado.

Assiut, a orientaçao P ara a votacSo (10
Projeto n.' 190/75 é a de que dc scja api'o-vado sent a emnenda ; isso é 0 (Tile solicjtarnosaos 1101)1 - es pares de flossa bancada . No nit's-
mo sentido, diriginios urn b(pclo no nohrc Ii-
der do MI)B e, por seu interrnéd io, a toda a
sun hancada, scmpre atdilta (lOS reais in tcres-ses (10 POVO c do funcionabjsjno do Estado

Mtérja Aprovada

BEQUERIMENTOS

J)o Sr. i)eputado Carlos Elor, sobicitan-
(10 votaçJlo 1ohal do Projcto de Lei n.° 244/75,ressaiva (10 (( (I isposto (10 item I do art. 270.

PFIOJETOS 1)E LET

N.' 1911/75, de origcin go v ernarnental, queesten (Ic iH)S scrvidorcs ( to Tribunal (IC .lus-tiça e ,-Icada (Ic Mirias (crais Os dispo';itjvosda Lei n.' 6.565, dc 17 dc abm'il de 1975, Nfl1 iscuss5o u-nica

n.' 241/75, do Sr. Gc(vcrnadoi- do Esta-
(10. dispondo sohi-c rcajustamcn to 'dos vu-
'ores dos siniholos, i-encimcntos, soldos e pro-
vcntos do pessoal civil c militar do Poder
F:xecutj\). salvo o a rt. 18 e i'espectiva ernen
(1(1. cm hscussSo Snica

n. y 248. (10 Sr. Governador (ID Estado,
I
	 rnue dispOe sohre Os vdncicntos dos cargos

(Ia Mag i stratura de Juiz c Auditor do Tribu-
nal dc Contas, os membros (10 Ministei'io PS-
hbico

Matérja Rejeitada
l)os Si's. l)cputacbos Jorge Orlando Cure-

ne, Christovuin Chiaracija e Raimundo Aiher-gamin. 1' f soectiv(mnentd as einen (LlsaditivaS
n.5s 1, 2, 3 ao Projeto de Lei n. 244/75.
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129. 8 REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 22 DE OUTUBRO
DE 1975

PRESIDENCTA 1)0 SH 	 I )EPt'I\ I)(
FERNANI)1) .JFNQlTTIr\

Comparecimento

Joa(( Feri'az 	 F CI 'I I a 11 do .Iunciueii'a
0,jIs0fl Tanure 	 Lflcio dc Souz:( Cm:'
Said Arges 	 J6nia \lai'ise 	 Pedro Gustin
— AmilCar Padovani - Antonio Dias -
trtur Fagundes - 	 (iirlos Eloy 	 Cirlo'(

os	 Christovain Chiai'alia 	 (lero 1)u-
Mont - Cyro Macjet -- 1)il I on Ca na bmava
Delfim Ribeiro - 	 Dênio i\loreira 	 t)oinin-
os Lanfla -- 	 F!iiio 131'az 	 FniIlio (illo
m jlio Haddad 	 Eucliiles Cintr. 	 Furl-

pedes Craide 	 Fáhio Notini	 Fhio \'as-
concellos - Ferraz Caldas - Genésio Ber-
ardino 	 Gerardo Renault - 	 (lorne, Moi'&'i
— Humhertu (IC Almeid a 	 Jesus Trind-o-

de - Joan 11€)]o -Joan Marquis -Jo e
Navarro 	 Joao Pinto Biheiro 	 Jorge ( )i
ando Ca1)ne ---• José Bonifiicio Filho 	 .Ies
Honório	 - JOSC Lnviolii ----JOSC San 1:1 n a
Luiz Baccarini --- Mendes Banns 	 \1iIten
Lima - Milton S1hs --- Moi'van Aravaha
Yarcélio Mendes - Neil Jabur 	 Nilson Con-
tin - Pedro Narciso --- Raimundo Alberga-
ia	 Bonaldo Ca-neclo - 	 Sebastilin Nusej-
nento 	 Sérgio Ferrari - 	 Sérgio 01 ave
Costa --- Sylo Costa ----- Telêmaco Poiipei 	 -
Vicente Guahiroba

Expediente

()FICIOS

Do Sr. Governador Ai1i'('liaflo Chaves

Nv 165. capeando ofiejo clii (I UC () Sm.
HeIio Cactano di Fonseca, Dire t Ii' thi liii-
Prensa Oficial, tece consideraçSes sohre iiio-
dificacoes solicitadas pelo Sr. Deputado Mit-
ln Lima, através (10 Requeninienlo n.-' ssl.
IS Decreto n. 9 13.107. quc' dispoe sobre asSi-
atura do Minas Gerais e a foniii 1 (10 resp:'('-

tIVO pagamento;
11° 166, a respeilo (IC Bequenimento IL

1 437 do Sr. 1)eputado \ViI soii Tanume. que
contem solicitaçao no sentiu lo lie que a Gin
'neira le Cimento Portland 	 C()MINCI fldo

deixe de promovel' iflv(Stilii( ntius ja
adOS par o Municipio de Matozinlios, trans-
itindo infoi'macOes do Sr. Sec'i'elimnio de Es-
do da In (Ifistnia. Coinéreio e Tunjsnio de qiie
Ue1a cornpanhju aeaha lie c'onstrui r ulil r:-
0l ferroviinio, beni ('((1111) ('Olitinu1( c'oii sm LI
ogra 	 expansao (Ill fShni('a dc Matozj4hos

n. 167 ciii a ten il iiflCflt(( ao B i'ciaei'iiiin-
to n. 8 443 do Sr. 1)eputado José Santana,
ransmitindo in formaeOes do Sr. Presidente
In IPSFMG de que, quanto a solieitaçan de

I' niaçao de postos regiona is ( , in 	 e
liiefl ala, aqucle Instil uto ja esta preoeupado
('nil o pmoblema (IC (Iescentralizaçao e, na Area
iitai.Ia, conta coil (]OZC liospitais. (Ins (len-
tistas e urn medico;

(10 Sr. Cnispini Jacques Bias Fortes, Sc -
('nelario (II' Eslado dc Ohms Pñhlieas, coin re-
ferCnciaao Bequerimento n. 8 557 (In Sr. Depu-
tado SCI—in Olavo Costa. que formula apelo
no senti(lo (Ii) astaltanii'nto un eStra(ta Juiz
de Fora Rio Preto, inforniando que ende-
i'eç'on o expcdiente no DEB MG, por ser as-
511010 alelo Squele ói'gSo

Proposiçôes

IB0JET0 DE RESOLIJAO

( encaniinliolo pela Mensagem Governainental
n.° 116)

Aprova tenino dc Convenjo celebrado
en Ire a Secretaria de Estado da Agricul-
turn e o Nó.eleo de AssistCncia LiripreSa-
i'ial -- 	 NAE --- - (IC Montes Claros

.-\. Assernbléia Legislativa (to Estado de
Minas Gerais aprova:

Art. 1.' -- Fiea aprovado 0 lernio de
ennvenio celebrado, em data de 15 (IC se-
lembro (IC 1975, c'ntrc a Secretaria de Esta-
(10 di Agniculmuna e o NSeleo (IC Assistencia
Eiu ij resan j al -- NAE, de Monies Claros, ob-
Jetivafl (-10 propore iona n nieios dcstinados a
desenvol v ime.n to agrieola (10 nefenilo niun i-
CijJiO.

ParSgrafo unieO --- () ternio (IC ('OflVC-
nic dc que trata 0 artigo pasa -I parte
integran te desta resoluçao

Art. 2. - - Esta resolucilo entra em vigor
na data (IC sua puhlicaçao. revuga(Ias as dis-
p0Si ccues Clii (((fl I ranin

l)a(Io no I8l5c'io (in LilierdnIv'. nos

\oIu do Divisdo (IC Redm'do e Publicacdo
- 0 convenio (IC (l uc ti'ata 0 projeto foi pu-
blicado na intcgra no Didrio Io Legisloli'o,
na Ma desta reuniuo
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PROJETO DE RESOLUçAO

(encaminhado pela Mcnsagc'm Govcrnainenl al
117)

Aprova COflVCfl in e 5(11 tt'i'iiio 1 (I iti
vo celcirados entre it (IC Esti-
(10 cIa Agricultura c it Profeitura Munie I-
pal (IC Espinosa.

A Assembleia Lcgislativa do Estado lu
Minas Gcraisaprova:

Art. 1.0 -- Ficarn aprovados o C0flV nb
C SCU tcrfli)o acitivo celebrailos. respectiva-
mentc, eni 23 (le juiho de 1973 a 16 (Ic juIlio
(IC 1975, dntre a Sc'cretaria de Eslado CIa Agri-
cultura e a Prefeitura Municipd (IC Espinosa.
objetivando proporcionar meios destinados
ao desenvoiviinento agrico1:i no inunicipio
Co nv enent e.

Par5grafo unico - 0 convenlo e scu ter-
mo achtivo, dc quc trata 0 artigo, passani it
fazer parte integrantc desta resol jcao

Art. 2. -- Esta resoluçiio entra Cal vigor
na data (le sna publicaçao, revoga( as its (uS-
posicocs Cfll contrario

Dado no Palacio (Ia Lil)er(Ia(i(. aos

(Nota do Divisdo dc RedaCio C Pziblicaçdo
- 0 convênio e seu termo aditivo supramen-
cionados foram publicados no Didrio do Le-
gislativo, na ata desta reuniSo.)

PROJETO DE REsoLuc.\()

(encaniiinhado pela lien sagern Governalllental
n.v 118)

Aprova o termo (le convei -lio celehi'a-
do entre a Fundaciio Moviiiicntc Uni-
versitario do Desenvolvirnento EconOini-
co e Social -- MUDES -- e a Secrctaria
(IC Estado (la Saudi'.

Art. 4•9 As (lespesas originárj5
convenlo correrilo a conta (Ia Verb
viços em Regime dc Programa Espe 4,
33.11.14.75.4292.054-4.1.20 	 - 	 ball
cia (IC Cr$ 10(3.540,00. 	 Por

Art. 5. Esta resolucao Cfltm'a e
got- fla data (IC sua publicaçao, rCvorra
(IisposicoeS (ni contrario .

1)aclo no Ibdacio cia I,ilwrdade ans

(No/a do Divisdo c/c Redaçao e
-- 0 termo (IC COflVCfliO integrante
soluçSo I'oi publicado na integra no Diana
LegisbaIiioo, nit ata (lcsta reuniao . 	 0 4

PROJETO 1)E FIEs0LucAO

enca'iiinhado pela Mensageni Governarnelltj
n. 0 119)

AIJI'Ova ternio i1C convcnio
(flIed' it Secretaria (IC Estado cia Sa

e o Instituto de Previdência dos Servidore
do Estado de Minas Gerais - IPSEMG.

A Assemnhleia Legislativa (10 Estado
\Iinas Gerais (iCC rita

Art. 1 . 0 Flea aprovado o termo
('OflVCII id( firma (10, (111 data (Id' 19 (le setem.
bro de 1975, entm'e it Secretaria (IC Estado d
Saddi' C' d) Instituto (1C Pievidencia (lOS Ser-
vidores (10 Estadd( (IC Minas Gerais --- IPSEi
- - ohctivando it 	 de produtos far-
maceuticos (10 Central dc Medicamentos
CE'slE.

Paragrafo dn ico 0 termo die convink
de que trata o artigo passa a fazer parte int'
gm'ante desta resolucao

Art, 2 . 0 -- Esta resolucba entra em vi
na (Iota di' suit publicacao, revogadas as
pd(sicCs CIII contrario

1 )ado no Pahiicio eta Liberdla (IC. aos. .

jnicio do asfaltamnen to (la rodoviaauto ao
a 	 1311-262 a Moema, Lagoa (1 a Prata

jjC 1 	 ,tÔflid) (10 Monte;
Sall

686, (10 niesmo parlarnentar, solicilan-
P:a cnviadb o oficio ao I)r. . Mario I (rahinm.

Sn) fIId( C do INPS em \linas ('.erais.
IPe nt ido (Ia iflst?dlçil(( lie posto (laqueta
°tida (le elfl Lagoa (I a Pm'( Ia

0 687, do Sr. Deputado Euripedus Crii-
ril 	 requem' Sell dl 1I'11( Ia sol id taçao 0

. 	 (Ia Caixa Lc'onumnica Federal, no
do da revisSo (IiiCofldd'SS S 	 diO e5t1 	 é popUIac'ao interlora Ili(

688. do Sr. Duputad o Fñt(io \ascon -
los 50 licittmndo tranSCI'it'ii(). flOS anals. (10',
oriaiS (10 Eslado (be Miiio. c. (Id' (1 Gbo5o,
OS titulos (;(I0 (10 Tdxic'o C Ba/u/ha

fra o Toe/co.'
689, (10 Si'. l)eputado Jo() Navarro.

hcltafldo SCil CfldCI'd'('ado apelo ao Sr. Pre-
't MuniciP 1 . J)i' . Luis \ei'ano, c rn Si'.
retor (Ia Superintendéncia Municipal de
ammsportes. Gel. Ocelo Cirino Noguemr.o no
ntido (111 (lescdntralizoçao (ld( SiStClII1( (IC
5SporftS ('OlCtiVOs do Capital, 1)( 111 ('000)
ligacao (liI'Cti( entre os hairi'os
(10 Sr. l)epuiado (,ei'ai'do Ihi'f101IIt. soti-

rjtando VotO (IC PCS1U' pelo falec'inmento (10
Sr . Manoe l di' Oliveira Mafm'a, \mce-Pm'Ctd'ito
uniriPal di' SSo SehastiSo (10 Pam'iso

Comunicacôes

Do Sr. Detomlado 1)é11'ii Canalwavo. ',n-
bre 0 falccimnenbo (10 Sr. ,Joao LUiS \iui'a
Filho, ocomrido CIII Bicos , \Iumiicipio (IC' Son-
ta Luzia;

do Sr. Deputado Gerardo Ri'nuult. ('10
que dã ciência i Casa (10 falucimii'nto do l)r.
Paulo José Alvarc's Misd'aren1las, Dim'd'tom'-Sli-
rintendentc' da Cia . Fa br'iI Ma Sduic'IIlIii s,
itcorrido n('sta Capital

Art. 1.0 - -- Passa a (lenominar-se Três Ma-
Has o atual Municipio (IC Barreiro Grande

Art. 2.0 	 Ilevogarn-se as (IiSposiçoi's C1)1
c'ontrario.

Art. 3.'' -- -- I'St)I lii enti'ara cm vigor no
(Iota (IC sua puhlicaçao

Solo dos Colmlissñd's. 22 (Id' outubro de
1975.

Cji'o ,ii(!ul('l - - Presi (lent; José Son/ann
Relato r; He 11(1CC Bario.s ,' ,Iesim,s lrlildad(',

Gornes .1IIore,ra

.-\ Coniiss5o (IC' Assuntos Municipais e Pia-
nejaniCntos Regionais concluiu pela aprova-
can (10 Proec'sso n. , 119. apreSd'ntando it

 pm'oposicao

PROJETO DE LET N. , ' 292/75

Altem'a it 	 (10 Munidipid( (IC
Cachoeim'a (10 Macacos

A Assc'rnhléia Li'gislativa do Estado (IC
i\Iinos Gerais (ie('reta

I." - - l0S5)( 11 (idnoliliIlai-Si' Ca-
d'tiodil'fl (Ia Prota 0 atual Municipio (Ii' Ca-
dtiOCi'a (Id) Modod'os

Art. 2." - 	 Revoganu-se as (liSposiçod'S ('III
con trarin.

Art. 3.' - - - Esta Iei c'ntrora Cmii \ig((r no
data (IC Silo pUhli'açaO

Solo (his CornissOes, 22 die oulubro (IC'
1975.

Cy"o Ma('iel, Prc'sidcnti' - - ,lIe ndc's Bai'-
ros, Relator -------- é Scum/coma, Jesus irindade,
(;onues Moreu'a.

Receheu parecer (ii' m'edacao final a se-
guinte proposiçao:

A Assernljlêia Legislaliva (Id) LSILI( 1() (IC

Minas Gcraisaprova:

Art. I .' -- Fica aprOVa(Ii( 0 teriiio de
convênrn celebrado. em 30 di' junho dc 1975,
entre a Fundaç5o Movirnento Universitii'io lie
Descnvoivimcnlo Econôrnico e Social MU-
DES - e a Secectaria (IC Estado da Sadde

Art. 2.? 0 terrno de convenio tern
poe objetivo a rcahzacii.o (ic levantamento (lus
co.niliçScs di' saddle dos rnunicIpioS conipred'I1-
didos nas microrregideS de Paracatu c Patos
de Minas e o desenvolvirnento di' ativj (ia' C's

educacionais voltadas para it 	 med icc-
-social na area (10 Paracatu.

Pargrafo dnico Na nhicrom'rcgiao un
Paracatu, a atividadc' (lescnvolver-se-a de for-
ma integrada corn a Associacao (IC Cr/'dito C
Assistência Rural di' Minas Gerais 	 ACAP/
MG, cm perleita coflSonan 	 crncia 	 o	 as dii-etri-
zes do Govcrno (la Uniao, fixadas através do
prograrfla POLOCENTRO.

Art. 3•0 - 0 terrno (IC cOIlvC'fliO (IC (rue
trata 0 art. 1. 9 passa a fazer part' iflt('grant('
desta resoluçao.

l)a Coniiss5o (iC Sadde C' A'O'( Social, os
i'rojetos (IC Rcsoloc5o rf. o s 234, 267, 268, 269.

REQUEBIMENTOS	 270 e 271, i'm (Iiscussao (mica. e Os iloqouri-
meMos n.°s 625, (127. 636 e 639;

	

N." 683, (to Sr. Deputado Gerardo 	 . -o) de Ldueaçao e Lultari. 0-
nault, solicitando se oficic no Sr. GovCrfl3 	

p0 (la Cornlssi
° de Resotuean a. 234. ('II) (I )?diISSO

(10 Estadoi. bern como ao Sr. , Diretor_GCra! 	 0Dia•O
DER/MG. Solid'itafldo-lhCSO 1flCIUSi(O, no
no (IC Obras daquele Dd'portomd'ntO p'ara 19 	 da Corniss6o (Id' .-\ssuntos Munidii)ais u
(II pavinld'ntacao (10 trecho Boa Espera flc2 	'aflelamentos Be gionais, o Pm'ocd'sSo n. 133.
Tlicini'a - - Guapé 	 - Pimento - MG-7; 	 lendo a referida ('OiiliSSS() .00 ipI'OVa-i). (nO-

	

n.' 684. (Id( Sr. Deputado Mcndes Bar 	 Pela aprescntaç6o la seguinte pro-

soliCitandd oo Sr. Governador (Id) Estado q
ati'avés (10 In stituto Estadual (10 Patrma0
Histdrico C AitiStiCO. blue1.ovdenemas1 	 PRO.TETO DE LET N.' 291. 75
a consd'rvaç'ao dos\'1ilom'CS cultuu'alS de
as cidades histOricas (10 Estado 	 Altd'ra a loponi miiia (10 Mon icipio duli

	

n. 0 685. do Sr. Deputado Ein.ipedes ( 	 Barreiro Grande.
de. que pede seja cnviado d(fidi() 10 Sr

	

barS' 	 -	 . SSelTlhlela Leilati"u 	 (I)) 	 l'.stoIo 	 lu'
-ernndor do Estado, solmcutndo in 	 %Jln's Gerais deem-('to:

PROJETO DE RESOLUçAO N. 204/75

Aprova termo aditivo ao Convenio
celebrado entre 0 Ministério da Agricul-
tum'a e a Seci'etaria (le Estadlo do Agm'i-
cultura.

A .-ssernbléia Legislativa do Estado (IC
Minas Gerais aprova:

Art. 1.' — Flea aprovado 0 termo acliti-
vo, firrnaclo em 21-5-75, 00 convênio celcbra-
(10 €'ntm'e 0 Ministeri() cia Agricultura c a Sd'-
cretaria di' Estaclo do Agricultura, aprovado
pela Resoluciio n.' 985, de 28-8-71, objetivan-
(10 a i'ecucao, Cal anihito estadual, (IC urn
projcto (IC inforrnoç5o di' mcrcado agricola,it 	 (IC atac'adliSta

p i'ágrafo unico -- 0 ternio aditivo de
que trata 0 artigo passa a fazer porte inte-
grante (lest a re'soluçao

Art. 2." --- Esta u'esolue'ao intro dIll vigor
nO (11&1 de sU:i publicacao

No/a dci Divisdo de Redaçdo e Pub1icor
- 0 termo de convênio citado foi pE
blicado no integra no Dzcirio do Legislate
na ata dCSii( i'euniao

Pareceres

Redeheramli parecer fovom'Svel
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130.1 REUNJAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 23 DE OUTUBRO
DE 1975

Art. 3,9 	 flevogam-se as disposiçous (01
contrãrio.

Sala dos Coiniss5es, 22 de outobro lie
1975.

Domirigos Lanna	 Presidc'ntc ; I(Ibi(
No(ini 	 Relator: lose Ronifdcio Filho
4ntdnio Dias

(Nola dci Divisdo c/c RedaeCio e Pub/icardo
-- 0 convênio, a clue se referc- o projeto, toi
publicado na in tegra, no Dicir'io do Lris1a-
tii'o, na ata desta reunião.)

Oradores

0 SR. 1)EPUTA1)() JORGE OHLr\N1)()
CARONE (Pi'ofere disc'ui'so, qUC. 1)01' 11(0)
ter sido devolvido pelo orador, seri pub] ira-
do em outra edicSo)

Matéria Aprovada

REQUERIMENTOS

Do Si'. Deputado F/dio \'ascunceIIes. SH-
licitando moçao (IC aplauso aus Orgios ciur
promoveram o Encontro de Liinnologia, Pis-
cicultura e Pisca Continental, ciii Belo Ho-
rizonte;

do Sr. Deputado EurIpedcs Craide. so]-
citando voto dc aplaUSOSi( ASS(H' 10( 00 Bi'asi-
leira dc Criadorrs (It Zehu. de Uberaba, pela
hornenageni preslada ao mineiro •lo/io Martins
Borges C a outros pioneiros (1(1 ri. iacao floriD-
nal de gado zebu;

n.° 552, do Sr. Deputado Joao Navarro
sol:citando transcrigao, nos anais, (10 pronuri

cianiento (10 eiflpi'esario Aristides \l
rile Ferreira, frito flO Assenihlria Cer
traOr(Iin aria (Ili A(,OM1NAS : 	 a

n. 635, do Sr. J)eputado Neil Jaburli(iland(( aos Srs. Governador (10 EstaAPresidente da Caixa Economica Estad
instalaçao (IC Uifl(( agCflc i a (laclilele csta
c neil to ciii Capet inaa; 	 °k.

Lt." 640, (Ia Sri. l)cputada J111'0 \I
soliritando ao Sr. Governador do Estado
publicar, ior intermedjo (10 Secretaria da
cacao, a i'elacao dos eseolas C0H1bifladas'
passaraii( para 0 setor 1-2;

n.' 641, do Sr. 1)eputado Gerardo 8
nault, so] ic'itarl(iO iio Sr. l)iretor do DER
aslaltamento (10 trecho Varginha Três Cor'
çeS, pelo ranial (I l i  Fernio Dias a Cotia

n.' 642. do Sr. Deputado Gerardo }4cnau]
sOlicitOndO aos Srs . Governador do Estado
Diretores do DNEB e DER a PaVimenlac.
asfiItica ligando Divinópolis BR-26i 1
Pitarigui

n.° 641. do Si. J)eputado Mendes Barro,
solicitando 00 Sr. (wvernadoi' (ID Estado dc
tcrininar 0 euiiiprinieiito do Lei n.' 3.341
qur autoriza o Poder Executivo ,I
a ('onstitui çao (1(1 Cia Mn

	

.	 ieii'a (IC Transpor.
Irs Aieos - 	 AFRO\IIG

Matéria Prejudicada

Requerimcnt(( (to Sr. Dcputado Gerard(
Renault, (uC so 1(110 voto die pesar pelo tale.
ciniento (lcd Sr. Manoel de 0livera Mail-,
Vice-Prefeito dc Sao Seh:(sti5o do Parais
prejudirado ciii vista (Ic recluerimento th

igual teor tor sidO apresentaclo em 10-10.75
pelo Sr. Deputado 11 umbeito (10 Almeida.

pRESWEN(:IA DO SR. l)EPFTADO
LiCI0 ])E SOUZA CRUZ

Comparecimento

Ldcio dc SOUZO Cruz 	 Said Ares -- l -
dro Gustin 	 Amjkar Padovanj - AntOnio
Dias - Artur Faguncles --- Carlos Leiiio5
Cicero Dumont --- Cyro Marie] - Dalton (a-
nabra\'a 	 1)elfiiii Bibeiro -- Dênio Moi'eii'a

pomiflgos Latina ---- Emilio Gallo- -- Euc i-
des Cintra Euripedes Craide - Falno
Vasconce lbos - Ferraz Caldas -- - Gtiiésio
Bernardino - Gerardo Renault --- Comes \lo-
reira - Humberto (Ic Almeida -- .tes ti s Tr in-
dade - J050 Bello - Jo/b Marques -- Joao
pinto Ribeiro -- .Jorge Orlando Caronc - Jo-
s6 Santana - Luiz Bacrarini --- Mendes lIar-
ros - Milton Sables - •- Morvan Acavaha -- -
Narcélio Mencies - - Neif Jabur - Nilson Con-

Nuries Coelho --- Rainundo Alherg(-
na - Ronaldo Canedo -- Schasti/bo Nasci-
mento - Sérgio Ferrara - Sérgio Olavo Cos-
ta - Sylo Costa -- Tebêmac'o Pompuj - Vi-
cente Guabiroba.

Expediente
Oficio (10 Sr. Diretor-Geral (10 DER/MG,

esciarecenclo, em atençiIo ao Rc'queiiinen to
n.' 507, do Sr. Deputado Nilson Gontijo, que
foi anotada pal-a estudos a Iigaç/bo (10 Distri-
to Hidromincral dc Cc(ntendasau entionea-
menlo do BR-267.

Pa-oposiçoes
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.' 7:75

Dá nova redaçao 00	 2." do art.
2.° e ao § 2." do art. 4." do Lei Comple-
mentar n.' 3, (Id 28-12-72.
A Asseinbléia do Estado (IC Minas Gerais

decreta:

Art. 1.' - 0 § 2.' do art. 2." e o .....doart. 49 da Lei Complementar n." 3 dc 28-12-72.
Passam a ter a seguinte red açac(:

Art. 2.' -_ § 2." . Os topôninios, clUand(
Contarem mais (IC quinze )lflOS, SO pocterao scialterados por lei cstadual, votacla porna absoluta, mecliante representae5o (10
ara municipal, aprovada p01- (lois tort_os dos

flembros (lesta e consuita previa a 	 çpopula ao
interessada 	

at,

 no conformidade das
HIStrilcoes do Tribunal de Justica dId) Estadode Minas Gerais.

Art. 4.' -- 2.' -- '.\,Ii'cvjs/io (10 divisao
nifliStratj y a municipal, n/So se far/b transfe-
flCla de qualquer pole/So d o ' li l 'Va  de urn pa

Ca otilro limo leiplo Sefli pi'é\ia COflsUlta as
populaçOes interessadas, corn resposta favo-
ravel, pelo voto de inaioria abso1ut 1 dos dci-
tones (Ia Orta aletada. segundo insliI100c( (I()
Tribunal de Justiça do Estado (IC Minas Ge-rais.

Art. 2." - - Esta lei entrara eill Vi).0i' 11(1
data tie sua puldiea('/So revogadas as (Iispo-
Siçoes diii conIc/u in

Sala dos Reun i/ic's, 23 (Ic' outubro (IC
1975.

Cicero Duinont --- Telêmcico Ponipej
-(nor laguju/es 	 - Jesus Tim(/ode 	 /)9.1fi/I(
1?i/eij'o --Cc 1(11(10 Renault.

.Jusli/irae/io --- 0 2.'-' do art. 2.' e o § 2."
do art. 4." (1(1 Lei Coinplenientai n." 3, dc
28-12-72, (lisciplinam, respec'tivamente a iiio-
(I ifiraç/So (IC toponiino COill illais dc lj 1)1105
e a transferência de pore/So (IC Orra de nm
Para outro Inuniriplo concicionanolo labs illo-
(li!icaçOe 	 it roiisulta previa Os populaçOes
interessadas . Estabc'Irce o 	 2.	 (t ( ( alt. 2.
citado our cabe ao Tribunal ReoionaI Eicilo-
ral 11 execuca o (1(550 cc(nsulta prévia, e n
2.' do art. 4." recoinenda a ronsubta, 111(15 Lill()

rindira 0 ogao clue (Idve faze-la.
Acontec c ontreta ito. aue est a Co etr El H -

toral, sobicitada pela Asse mhlCia Leisbativa
para baixar inslrucOes a fun dc viabilizar as
consultas robot ivas as hipoteses inencionadis,
respondeu n/So SCI' (IC sua atribujc5o tab pro-
vidência. SO a lei federal pocle dar-bhe coin-
prlencia: n/So asiii 0 Gd estadual (\rOr(j/bo
n.' 38/74)

Essa recusa da justiça eleitoral n/So iiii-
pede a reahzac/bo da consulta prévia eni as-
sunto tOo sc'nsivel Ii romunidade intcressada.
fools rio pi.Opi'ia eslioitui'a do Estado Sd' encon-
Ira org/So adequado ao clesernpenho dessa
tarefa: o seu Tribunal de Justit_'a. Dispondo
esse órgão dos inesmos predicaml1entos do i'i'i-
bunal Ebeitoral, podr baixar instruçOes para
(tUe to juiz de direito faca as consultas ne-
ress/irias is popuiaçOes interessadis sob sua
jurisdiçSo

LSS1( soluçao n/So e original: eba jO C
Lida nono [Dod Grande (10 Sul (Lei Estadual n."
6.001/73 e 6.885/75) . i/i, esse tipo de con-
sulta rabe 0 justica rornuni . Ainda rccente-
niento cssa c'onsulta foi utibizada no d'aso (it
iiiiidanç'a dc topOninio de Uma ('I (badC ( rho-
maya-se Campo Real e passou a denominar-se
NSo-Me-Toques), corn reperruss/So no Estado,
c. pelo pitt reset) do nornc' (lesejadlo, ganbiou
manc'hete da imprensa nacionab, ( scrita o' fa-
ia I)

Cicero I)umonf
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PROJETO DE LEI N. 293/75

(encaminhado pela Mensagem Goverriarnental
n.' 120, que fixa em 30 (has 0 prazo pala

apreciacSo.)

Inclui cargos no Anexo I do I)e(re-
to n. 0 16.409, (IC 10 de juiho de 1974.

A Assernljlé j a Legislativa do Eslado dc
Minas Gerais decreta:

Art. 1.0 .._ Ficarn incluidos no (irupo
de ExecuçSo (EX), constante do Anexo I do
Decreto n. 0 16.409, (Ic 10 de julbo (IC 1974.
Os seguintes cargos (le provirnento em comis-
são: trés cargos de Comandante de Aviao,
simbolo V-68; três cargos de Co-Piloto (IC
AviSo, simbolo V-58; urn cargo de Mecanico
(IC Manutencao dc Acronaves, simbolo V-55
quatro cargos (le Auxiliar (IC ManutençSo de
Aeronave, síniholo V-45.

ParSgrafo 1inico ----- Os cargos de (IUC
trata 0 artigo são (IC recrutanlento amplo e
iotados mediante decreto.

Art. 2.0 0 valor da bora-vSo, (ICvi(lo
a titulo de produtividade, sciS revisto, qua n-
(10 julgado conveniente. (IC forma a possihi-
litar a sua atualizaçSo corn os indices (IC
correcão salarial, na forma prevista no 1)e-
creto n. , 15.407, (Ic 16 (Ic abril (Ic 1973.

Art. 3.' -- As (lespesas decorrentes (Icsta
lei correrSo S conta de (lotacoes orçamcntSrias
próprias.

Art. 40 Esta lei entra em vigor na
data de sua puhlicacSo, revogadas as (IiSpO-
sicöes em contrSrio.

Dado no PalScio dii Lilerdadc, aes

PROJETO DE LET N.' 294/75

Concede o titulo de CidadSo Ilonora-
rio de Minas Gerais iso Dr. José Daphnis
Mil-Homcns Costa.

A Assemhléia Legislativa (to Estado de
Minas Gerais decreta

Art. 1.0 F'ica concedido o Iltulo (IC Ci-
(Iadao I-IonorSrio do Estado de Minas Gerais
ao Dr. José Daphnis Mil-Homens Costa.

Art. 2. 0 titulo, representado por di-
plorna espec ialrncnte confeccionado, sera en-
tregue ao agraciado (111 rcuniao especial ito
Assembléia Legislativa.

Art. 30 ._._ Esta lei entra eni vigor n 
data de sua publicaçSo.

Art. 49 -- Revogarn-se as (Iisposicocs (111

eontrSrio.

Sala (las ReuniOcs, 23 de outubro de
1975.

Nilson Gontijo --- LScio de Sou:n Cr11: - --
Lui: Baccarini - Geriésio Bernardino Dot-
ton Canabrava . -- Jorge Orlando Carone --
Milton Lima- Cyro Macjet - Gerardo Re-
nault - Sérgio Olavo Costa - Deif im Ribei-
ro -- Sebastiâo Nascimerlto --- Cic-"ro flu-

218

mont -- Pedro Gustin - Telémaco POJflDej
Amlicar Padovani	 José Santana	 Go,Moreira ---João Marques	 Artur Pa
- - José Bonifdcio Fillio Jesus Trincja
AntOnio Dias -- Emilio Gallo - Mende5
ros - Sylo Costa - Domingos Lunna -
clides Cintra - EurIpedes Craide Vic1
Guabiroba ---- Nunes Coelho --- JoSo Pin0 lj.
beiro.

Jiislificucao - - Filho (IC Joao Evangelist.,Costa e Olga \'ieira Mil-Flornens, nasceu
Daphnis Mil-Ilornens Costa ein Aracatuba
tado de São Paulo, em 13 (Ic alsril de 19
Desde criança cmpolgou-se corn a Media
razSo por quc, atendendo a sua VOCacao e.
tregou-se totairnente a seus estudos na F'acj
(lade Nacional (IC Medicina do UniverSjda0t,
(10 Brasil. Formado corn (listincao, submeteu
-se a tlivcrsos (oncu1sos CIII hospitais,
aprova(Io em todos C mcrecendo OS iiiajs altos
encornios (IC quantos tern tido a Oportunj
(lade (IC conhecê-lo .N So costuma Cfltregars1,
apenas a simples pratica da profissSo. 0 brj.
Ihantismo (le sua inteligencia e compete a p ar-
ticipar (IC congressos c conferencias, bern Co.
mo a ledicar-se a pesquisas, elaboracão
publicaçao (IC trahalhos

0 scu curriculum vitae é suficiente para
nos despertar a admiraçao por esse hornem
que cuillpre sua missao, (Ia-Se totalmente
humanidade, cntendendo o sentido de sua
existencia, que se cxpressa na História Coni
a preocupacao constarlte (IC scrvir-se de Si para
scrvir 0 outro

Ho,je, o Dr. José Daphnis é urn especia.
lista (Ic renorne internacional. Sea campo
especifico é o (],I . Tern percorri -
(1(1 to(Io 0 Brasil, de Norte a Sul, fazendo de-
monstracoes, cm hospitals e universidades,
de suaS tecnicas cirurgicas

Foi lauicado pclo Instituto Barraquer de
Barcelona 	 - Espanha, pelo trabalho que Pu.
hlicou cm 1957, sob o titulo Terramicina
Con junvife Pneujnocóciea.

Fixando residencia cm Varginha. Vein
abrilhantando nosso Estado coni invejâvel
coinpetêflcia e dedicacSo ao trahaiho. A Re-
vista Médica Sul-Minas, em suas pSginas d(
seriedade a toda prova, nos olcrece constafl-
ternente o resultado clas pesquiSaS desse ho-
inern. quc jS é patrirnOflio (IC culutra cienti-
flea mineira.

Dcntrc os 40 trahalhos publicados, pode,
mos lembrar alguns, pcla grandeza dos ternas
abordados e interesse que (Iespertaln: Urges-
ems em ()IOrFiIiOl(iFifl[JOlOf/lO (Revista Medico
Sul-Minas, IV, 2,53-60); A Cirurgia das An1l
c/alas Palatinas e Sells Resultados (Rev. Midi-
ca Sul-Minas, II: 1,4247); Algumas Consid era-
(-oes sobre a Cirur.qia das Vias Lacrimajs(V
Medico Sul-Minas 1': 2,91-93): A Cirurgia dos
Vias Lacrimais e Sells ResulladOS (Rev
A.M.M.G XI: 3,182-18); Consideracoes S0

bre a Civurgia (Las Vias Lacrimais ExCTehl
(Rev. Brasileira de Oflalmologia, XXI.

263-276)
-	 10 Dr.	 Daphnisaphnis nao se mc a uSUT0USal

fl05 lirnitcs (IC sUa atuaçao profiss!01aI
sen sibilidadc 1)1 IorrnacSo humanlStica (3

I

REQUERIMENTOS

N.0 690, do Sr. Deputado Narcéljo Men-
des, pedindo transcricSo nos anais (10 edito-
rial do Estado de Minus (le 16-0-75, sob o
titulo Melas Mineiras;

n.° 691, (10 Sr. Deputado Said Arges. in-
dicando ao Sr. Governador do Esta(o a ne-
cessidade (IC reestruturaçSo do Tribunal de
Contas, corn aumento (IC juIzes e funcionS-
rios especializados;

n.° 692. em que o Sr. Deputado Sérgio
Olavo Costa pede providénejas do Sr. Cover-
nador do Estado quanto ,I de con-
vênio corn a PM de Juiz (IC Fora, pa pa manu-
tencäo do Corpo (IC Bonibeiros e do Posto
Policial do Bairro de Santa Luzia;

n.° 693, do Sr. 1)eputado Fábio Vascon-
cellos, formulando apelo ao Sr. Governador
do Estado, no sentido de autorizar o DER a
pavimentar a estrada quc liga Nova Lima a
Rio Acima;

do Sr. Deputado Euripedes Craide: n.'
694, pedindo ao Sr. Governador do Estado
informaçoes sobre o provimento de cargos de
medico de postos de saude eriados e nSo
iflstalados e de odontólogo (IC unidades csco-
lares; n.' 695, solicitando no Sr. Governador
do Estado estudos no sdntido (IC quc os fun-
Clonarios estaduais possam ad quirir casa pro-Pria; in. 9 697, cm que pede ao BNH Seja re-Vista a concessSo (IC fjnancjamentos S popu-
Iacao interiorana; s/n. e , pedindo sejam en-
Clados oficios ao Revmo. Padre Scbastião
dendes, Superior do Caraça, e aos Srs. Come-
10 Joaquirn Neto e EugCnio Ricaldoni Filho,a Associacao dos Ex-Alunos c Amigos dos
' azaristas pela passagem de mais urn aniver-
sari0 daquelc estabelecimento;

do Sr. Deputado Gerardo Renault: n.9
fazen 0 apelo no Sr. (;o'erna-1or rIo Es-
no S( ntido dc (me is areas prOprias do

dioVern o husquem soluSo para o problerna- i P rodj-, (j fcrro-gnsa: s/n.. snhcitando( CflSit 1 I,	 !. 	 (0J'5O (I 	 SfluhiciIfl-

cia corn o objetivo (IC investigar as causas
da crise de comercializaçso do ferro-gusa,
apontando as medidas capazes de (tar solu-
çãø ao grave problema;

do Sr. Deputado Jesus Triridaile, pC(Iifl(lO
a suspensSo dos traballios da Casa no I)ia do
FuncionSrio Piiblico, 28 próxirflo;

do Sr. Deputado SCrgio Ferrara, propon-
(10 scjam enviadas as congratulacoes da Casa
ao novo Presidente do Diretório Aca(ICnsjco
da Faculdade (le Direito Oeste de Minas, de
Divinópolis, José Francisco Alves, dando-se
ciencia (lesta homcnagem ao Diretoi- da Fa-
culdade, Dr. Marcos Elias de Freitas.

Pareceres

flecehcranl parecer favorOvel:

das -ConussOcs de Constituicao e Justiça,
de Serviço POblico c de Finanças e Orçamcn-
to, para (IisCUSsSO l'inica, os Projetos de Lei
fl. 0s 272 e 273;

(las ComissSes (IC Constituicao e Justiça.
de Finanças e Orcamento e de SaSde e AçSo
Social, pa pa 2.' discussSo, 0 Projeto de Lei
n. 0 230;

da ComissSo (IC Economja e Obras PObli-
cas, os Rcquerirncntos n.°s 646, 647, 648, 651,
653, 654, 655, 659, 663, 664, 665, 667, 668 e
669;

da ComissSo (IC Serviço PSblico, Os Re-
querimentos n.s 485, 517, 626, 650, 657, 660
e 662;

da ComissSo de Edueaç-So e Cultui-a,
Requerirncnto n.' 672;

da ComissSo (Ic Finanças C Orçamento.
o Requerimento n.° 678.

Becehcrai-n parecer dc redacSrj final

PROJETO DE LET N.° 147/75

Dii a denorninacSo de Presidente An-
tOnio Carlos S prisão-escola pertencente
ii Penitencjárja Agricola de Neves, no
Municlpio de RibeimSo das Neves.

A AssemblCia Legislativa (10 Estado de
Minas Gerais decreta:

Ai-t. 1. - Fica denominado PrisSo-Esco-
Ia Presidente AntOnio Carlos o estahelecirnen-
to abcrto, constiuido na Fazenda das Lajes,
perteneente S PenjtencjSrja Agricola dc Neves,
situada no Munieipio (IC RiheirSo (las Neves.

Art. 2.' - Esta lei entra cm vigor no da-
ta (IC sua publieaçao.

Art. 32 - Revogam-se as disposiç6es em
contririo.

Sala das CornissOcs, 20 de outuhro de
1975.

I)omingos Lanna - Presidente; NeifJ' brr --- Relator; José Boriifcjcio Pilhio.
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1
u d fundar o Instituto Cultural Brash
ta OS Unidos dc Varginha c a Cultura Teu-

toBrsm (IC Varginha.
AlCm (IC todas Cssas atividades, ainda

- eOcohltm tempo Jsara lecionar QuImica e Fl-
5jca nos colégios e facnl(lades daquele municI-
piO sul-mifleiro.

Esses os motivos que levaram a imprensa
de Belo Horizonte a votar no Dr. Daphnis
COMO Destaque do ano, Setor Medicina 	 73.

Atualmente, exerce os cargos de presi-
dente cleito da Seccional Sul da AssociaçSo
16dica de Minas Gerais C de 2.9-vice-prcsi

deflte da mesmo AssociaeSo.
Essa extraordinSrja figura merece de to-

dos flOs, representantes (10 povo minciro, 0
titulo que ora propornos.

Tcmos a certeza de quc o nosso projcto
eflcOflt ral5 ceo em nossos pares.

Nilson Gontijo



PROJETO DE LEI N.° 176/75

Declara de utilidade publicuì o Cen-
tro Espirita de LT rnbanda mba Citica e
Pai Jacob tie Imbue, associaçbo civil, corn
sede em Belo Horizonte,

,Assenihléia Legislativa (10 Estado de
\liflaS Gerais (leereta:

Art. 1 . ?'	 Fica (Ieelttra(Ia (It 	 utitidtol'
blica o Centro Esp í rita (IC Urn ban cIa In hO

Chill C Pai Jacob de Imhaé, tiSSi(ciariio civil,
corn sede em Belo Horizonte,

Art. 2.' - -- Esta lei entra ciii vigor lit> da-
ta tie sua puhlicaçbo.

,&it: 3.' -- - Rt'vogani-se its (Ilsposico('s ('lii
cOflt°.

Sala (]as Couiissdes. 22 (IC outulno (It'
1975

Doni i 'w° s Laim Jut - 	 Pi'es I (It'll te 	 I'Uj) iO
0ijmi -- Relator; José Bonifucio fllho:

4 11 161110 flias.

PROJETO 1)E LET N.' 187/75

l)ectai'a tie utihidatle puh]ica a San-
ta Casa e Materni (lade Nossa Senhot'a (IC
Fatima, coin se(tC ott cidade tie Estiva
A AssemnblCia Legislativa (10 Esta do de

Minas Gerais tiecreta

Art. 1° --- Ficu dectai'adu (It' utilidade
pmiblica a Santa Casa e i\Iatei'nid tide Nossa
Senhora (IC Fuifirna, ('011) selc lit> ('idatle tie
F.stiva, neste Estado.

Art. 2.° - Esfa lei t'miti'a cin vittom nit
data de sua pubheaçao.

Art. 3.' - Rt'vogani-se as tI isposicoes eni
eontrário.

Sala das ComnissOes, 22 (IC outuhio tie
1975.

Fdb jo Nojjjmj - Presidente; Jose Boat/Id-
00 Ejiho - - Relator; ,4ntdnio DOts.

PRO.IET() DE LEI N.' 188 75

Dt'chara (ii' utilidttdt' 1)Clhlic'tt tt Esco-
Ia tie Arte Musical, corn st'de ntt cidtplt'
tie Raposos.

A Assenmbhéia Legisialiva (It) Esttolo (IC
tunas Gerais (lecretu

Art. 1° -- Fict> tlet'lttrtttl(t (It' iilihiIt!e
Ublica a Escola tie Arte Musical, coin side
ii Cida(Ie (IC Raposos.

Art. 2. ? 	Esta lei t'ntra emit vigor Ha
data de SUti pub]ieae5o

Art. 3.' -- Hevogamn-se us dispttsicOes emii
°fltrari0

Salt> das ComnjssOcs 	 22 (IC' OUtlmlut( (iC

J)Omitagos Laitnu - Presidente; José 130->0 "il/to - Relator; .4r>t6nio Dias.

ItROJETO DE LET N. Q 190/75

Estcndc a servidores dos Tm'ibunais
tie Justica e Alcada tie Minas Gerais os
(lispoSitivos da Lei n.° 6.565, tie 17 tie
abril ii( 1975.

A AssemblC'ia Legislativa (to Estado tie
Minus Gerais decreE>

Art. 1. 9 - As disposiçOes tia Lei flY 6.565,
tie 17 tie abril In 1975, aplicam-se no clue
couber, aos Sem'viioi'Cs (las Seeretarias e Scm'-
-viços Auxiliares dos Trihunais (IC .Jus[ica C
Alçada dc Minas Gerais, excetuttdo 0 (liSposto
no art. 6.' (itt citatia lei.

Art. 2 . .? - As despcsas (lecormentes (Ia
aplicaçfio desta lei correrSo poe conta tias
dotaçbes prOprias do Orcaniento vigcntt' tb
Estado.

Art 	 Esta lei entrit etti vigor na
data tie SOt> publieaçao

Art. 4." - flevogam-se its (liSpOSiCOCS Cm
eontrOrio.

Sala tlas Conm j ssOes. 22 tIe outubro tie
1975.

Don>iimjos Lani>a -- Pm'esi len Ic e Relator;
,'s'eif Jobmar; .1m,leur Padovajil.

PROJE'I'O DE LEI N. 195/75

Concede o titulo (IC Cidad'So HonorO-
'50 (10 Estatltt tie Minas Gei'ttis',t Angelo

Cahmnon de SO.

A AssemnhlOia Legislativa tin Estadtt dc
Minas Gerais tiecretum

Art. IY -- Fica concedidt ti Angelo Cal-
(fl0fl (IC SO o tituto tie CidadSo HonorOrio (10
Estado de Minus Gerais.

Art. 2. 1 0 titulo, rc'presentado p01' ummi
diploma especialrnente confeccionado, sem-O en-
tregue ao homenageado en) reunulio espee tti
it> AssembiCia Legislativa

Art. 3." 	 - Esta lei t'litl'ut en) vigor ntt
data tie sutt publmcacOo.

Sala (las ComissOes, 22 (Ic outubro tic
1975,

Donuimgos Laimiiu -- Presidente; Fdbio
No/zimi -- Relator; José Bonifcjcjo Ff1/to;
,lntdrmio Dias,

PROJETO DE LET N." 201/75

Declara tie utilidade puhhea 0 Grupo
(Ia Fraternidade Joseph Gi-eber, tie TcO-
filo Otoni
A AsscmblCia Legislativa (10 Estado (IC

Minas Gerais (iecrt'ta

Art. 1.' -- Fica deelarado tie i.itilidadt'
pmiblica o (irupo da Fraternidade Joseph GIc-
liii'. coin 	 na cidacie tie Teófilo Otonm

Am-f. 2. ? - Esta lei entra ( , in 	 na data
de sua puhhicaçOo.

Art. 6. -- - A contagem de tempo de
vico prevista nesta lei näo se aphea as er.
scntadorias ji't eoncedidas. 	

a•

Art. 79 	 Esta lei entra cia vigor n
metro dia do terceiro inC's seguin
1)ublicacao. 	

eUa

ti I.t S: - 	 I-lcVo1i1i-SC as (11SpOS1CCs
conlvario .

Art. 1." - - Ficit o Podet' Executivo auto-
rizado a coniputar, para etc ito (to aP0sCt
doria poe invalidez, por tenipo dc servico I'

toinpulsoria, na fOl'ifl)l (Ia Lei fl•( 869, (Ic
de juiho de 1952, inodificada pelts Lcis n s
937, de 18 de junho de 1953, c 2.364, (IC 13

de janeiro de 1961. o tempo tIe servico pi'esta-
do, ens ativitlade sinculata ao regime ila Lei
Federal n. 3.807, (Ic 26 de agoslo (IC 191)0.
e legislacSo posterior, pelos funciOnLU'iOS p-
blicos civis de órgiios da adrninistracSO csta-
dual e das autarquiaS estaduais que houverefli
ou venharn a completar cinco anoN tIC eh Ii vo
exereiciO.

Art. 2. - Fica o P0(1ev Exccutivo auW-
rizado a ecebi'ar eoflVtJfliO entre o Estado di'
Minas Gerais e o Instituto Nacional ile Pee-
vidência Social 	 INPS - 	 visando "I

 para OS cfcitos previstos flu Lei Fe-
deral n. 9 3.807, (IC 26 de agosto de 1961), co"'
as alteraçöcs contidas na Lei Federal n. 5.890.
(IC S tIe unho de 1973, do tempo (Ic scr\ iç((
pdblico prestado a administiacaO estadual
reta. C iS autarqUias pelos segurados deste que
houverern on vcnharn a realizar 60 contrihui-
çaes rncnsais.

Art. 3 1 Para os efeitos (lt'sta 1(1, 0 tent-
po tie servico on (IC atividii(I€', coflfOi'iflc C)

caso, é computa(IO (le acordo corn a legislac5o
pertinente, ohscrvadas as seguintes normas

I --- so é admititla a conlagcm Siitit)tC
(IC tempo de servico, vedada a contage fli ciii
dobro OtT Clii ttuti'tiS condicoes espcciais

II --- C' vedada a aCU1IiUlaC5tO (le tempo 1e
serviço pdbhco estaduat corn o iL atividtul e
privada, quando concomitante;

III - fluto e conta(lo p01' Ufll sistemut 0
tempo de servico (rue jâ tenha servido de base
puiiui COnCCSSuIO ic apOSCfl Ia doria pelt) outi'o
sisteflia

IV - 0 tenipo (IC servico i'eluitivo a fititi-
coo dos segurados (le (tUe ti'atti 0 art. 5,, item
III, da Lei Federal n.' . 3.807, de 26 (Ic ago).-
to (1C 1960, bern CO1UO (Jos segurados faculta-
tivos, dos (lornésticos e (Jos trabalhadOrCs
aUtôflOflioS,sO C' contaclo qUafl(lO liver havido
rccoihimcflto, nas épocas própriaS, da contri-
huiçao previdenciaria correspondente aos PC-
i'iodos de atividaile

Art. 4. 9 0 segurado do sexo masduhi-
no, beneficiado pela contagCrn recipi'o('tI (IC
tempo (IC servi('o, nut forrna desta ii. ntto
Liz jus ao abono mensa l de quo trata 0 ifefli
it do § 4° do art. 10 da Lei Federal n.°5.890.
(IC S tiC junho (IC 1973.

Art. 5, -- As aposentadorias c demais be-
neficios de uue tratarn os artigos 1 9 e 2°.
resultantes da contagelfl reciprOca de tempo
de servicO prevista nesta lei, serão concedidos
e pagoS pc]o sisterna a que pertencer o into-
ressado ao requerê-lOS, e seU valor serCi
caheulado na forma dti legislacO pertinente.

PROJETO DE LEI N. 151/75

Autoriza e disciplin a a contageili (IC
tempo de serviço publico estadual e tie
ativ i(lOde privada, para cleito dc apo-
Sen tadoria
A Asseiiibléia Legislaliva do Esla (I( 	 I

Minas Gerais det'rcta

Sdti 	 (Its CouiissOcs. 20 	 (I(' 0titjmt'o (It
1975.

1)ollmiIm(/os Iauuta - - Presidente ZVe
labor ---- Relator; Fdbio Xolini -- José Bo1,
fOcio I-'ilimo.

PROJETO DE LET N." 152/75

Declara de utilitlade publica a Asso.
ciacao do Ex-Aluno da Escola (IC Farmni.
cia (IC Ouro Preto. corn sede nut Cidatle
(IC Ouro Pi'eto

A .\sseiiihiC'ia L,egislativti 	 to Estado tIp
Minas Ci rais th'creta:

Art. 1. --- Fica declarada de utjhjdadp
pCiblica a Associticito (It) Ex-Aluno da Escota
(IC FarmOciut tie Ouro Preto. col" no
citlatic itt' Ouro Preto

Art. 2." - Esta lei entra cut 	 na data
(he SUuI pubhicacao.

Art. 3.' --- Revogamn-se as tiisposioes em
contrário.

SaLt das CouussOeS, 22 tIc outubro de
1975.

Dorningos Laimrw - Presidente; Fábio
Notini - Relator; José Boimifdcio Filho -- An'
10100 Dias

PROJETO DE LET N. ? 175/75

1)ectai'a tie utihitiadc pdblica a Cast
tie Dona Dorica, corn sede na cidade de
Itaguara.

A Assembléia Lcgislati\'tt 	 to EstatlO (it
Minas Gerais decreta

Art. I. , --- Fica (leclaratia de utilidad>'
publicti a Casa di' Dona Dorica, coin sede na
cidade tie Itaguara

Art. 2° -- Esta lei entru ens vigor no do-
la tic suu> pith) ic ttçtto

Art. 3.' 	 Hevogam-se as titsposicocs pit
contrai'iO

Suttt (It(S Coin issOt's, 22 (Ii' 0utubm°
1975.

Donmifltjos Ltsumna - - presideflte. Fa>'
Notini --- Beltiom'; José Boi>ifdi0 pIIhO
.4 fll(lfliO J)ios
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Anexo T

Magistratura

Cigo

esemhargad01.............
Jail do Tribunal (IC Alçada .
Juiz de Direito (IC Entrbncia Espe-

cial e Juiz de 1)ircilo Subs-
tituto (le 2.' Instbncia .

Juiz de Direito (IC 3. 4 Entrância e
Juiz dc Direito Substituto de 1.'

Instbncia 	 ............
Juiz de Diieito de 2.' Entiância
lola de Direito (IC 1.- Entrbncja e

Juiz Auxiliar ..........
Anexo II

.Justica Militar

Cargo

liii do Tribunal de Justiça Militar
Jiz Auditor (Ia Justica ......
Idvogado de Ofiejo da Justica Ali-

litar 	 ...............
Anexo III

Tribunal (IC Contas

Cargo

iZ do Tribunal (Ic Contas .
ditor (10 Tribunal de Contas

Anexo IV
Ministbi-io Páblico

Ven ci-
m ento
Cr$

9.600,00
8. 64 0,00

7.680,00

6. 72 0,00
6.000,00

5.400,00

Venci-
nlefltl)
Cr$

8. 64 0, 00
7. 680,00

1.046,00

Venci-
menlo
Cr$

9. 600, 00
8.640,00

Venci-

	

Cargo 	 mento
Cr

	

cUradorGl c 	 Procurado
Chefe do Tribunal de Contas

r
 9.600,00

Cargo

Procurador do Estado, Procurador
(10 Tribunal de Contas e Pro-
curaílor da Justica Militar

Proniotor (IC Justica Militat- .
Promotor (IC Justiça de Entrân-

cia Especial e Promotor Subs-
tituto 	 .................

Promotoj- de Justiea dc 3.' En-
trância .................

Prornotor (IC Justica de 2.' En-
trCncia 	 ..............

Proniotor de .Justica de 1. 4 En-
trancia e Promotor Substituto

Venci-
men to

Cr$

8. 64 0,00
7. 680,00

7. 680,00

6. 720,00

6. 000, 00

5. 400,00

Art. 31 - Revogarn-se as disposicOes em
contrbrio.

Sala das Comissbes, 22 (Ic outubro (IC
1975.

PROJETO DE LET N. 9 214/75

Declara de utilidade páblica o São
Vicente Esporte Clube, de Silo Vicente de
Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1. -- Flea declarado de utilidade
piThlica o São Vicente Esporte Clube, agremia -
cao desportiva e cultural, corn sede na cidade
de São Vicente de Minas.

Art. 2. 	 Esta lei entra cm vigor na data
de sua publicaçbo.

Art. 31 	 Revogarn-se as disposiOes em
contrbrjo.

Sala das Cornissbcs, 22 (Ic outubro de
1975.

Domingos Laruw -- Presidente; Neil Jo-
bar - Relator; Arnilcar Padovaiii.

PROJETO DE LEI N. 9 215/75

Declara de utilidade piiblica a Asso-
ciacbo Brasileira de Odontologia - Sub-
seçbo (IC Divinópolis, coin na cidade
(IC Divinópolis.

A Asscmbléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1. - Fica declarada (Ic utilidade
pOblica a Associaebo Brasileira (IC Odontolo-
gia - Suhsebo (IC Divinópolis, entidade coin
sede na cidade de Divinópolis.

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

Art. 3. - Revogam-se as disposiçOes cm
contrário.

Sala das Comissöes, 22 de outubro de
1975.

Dorninqos Lwirw -- Presidente; Neil Jo-
bur - Relator; Arnilcar Padovani.

IROJETO DE LET N.9 217/75

Declara (IC utilidade pñblica o Con-
selho Particular de São Bernardo, da So-
ciedade São Vicente de Paulo, corn sede
em Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa (10 Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1. -- Flea (leclarado de utilidade
püblica o Conselho Particular de São Bernardo,
da Sociedade São Vicente dc Paulo, corn sede
em Belo Horizonte.

) r).)

Art. 2.' - Esta lei entra CUn
data de sua puhlicação.

Art. 3. - Revogarn-se as disposjcô
contrario.

Doiniizqos Lanna -- 	 Nejj jbar ----- Relator; Aniilcar Padovanj

PROJETO DE LET N.' 222/75

Declara de utilidade pãblica 0 LaFabiano de Cristo LFC, coin 	 em R IOHorizonte.

A Assemblbia Lcgislativa (10 Estadod
Minas Gerais (lecreta: 	 C

Art. 1. 	 Fica declarado de Utiljdade
pñblica o Lar Fahiano de Cristo - LFC, c
sede em Belo Horizonte.

Art. 2.' 	 Revogain-se as disposicoe em
contrario.

Art. 3.' -- Esta lei entra em vigor ma data
de sua publicaçbo.

Sala das CornissOes, 22 de outubro de
1975.

I)orningos Laiina - Presidente; Neif ,jliar	 Relator; Amilccrr Padovanj.

I'ROJETO DE LEI N.' 248/75

DispOc sobre Os vencimentos dos car-
gos da magistratura, (le Juiz e Auditor do
Tribunal de Contas, dos membros do ml-
nistério publico e dã outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1.' -- Os vencirnentos mensais dos car-
gos da magistratura, dc Juiz e Auditor do Tn.
bunal de Contas e do s, membros do ministério
pOblico ficam reajustados, a partir de 1.' de
outubro le 1975, para os valores indicados fbi
Anexos I a IV, que integram esta lei, abran
gendo o pessoal inativo.

Art, 2.' - Os vencimentos do Juiz Miini
cipal, cujo cargo foi extinto pelo artigo 227
(Ia Constituiçbo do Estado, e os proventos dos
aposeritados são os correspondentes aos do
Juiz (IC I)ireito (las rcspectivas comarCas-

Art. 2. - A funeSo judicante, a (-Tue se
refere 0 artigo 7.' da Lei n.' 5.652, de 17 de
(Iezenlbl-o de 1970, bern como a gratificaaO.
exercIcio devida aos membros do miniSten°
piThlico e Auditores (10 Tribunal de Contas, de
que tratam os artigos 108 e 5.' resPeCt12
(nellie. (las Lets fl.'S 6.276, de 26 de dezernbro
(le 1973, e 6.227, (Ic 7 de dezembro de 19
passam a ser de 30% a partir de 1.' de OU

bro (Ic 1975, estendendo-se aos inatiVOS.
Art. 4.' - A partir de 1.' de outubr0

1975, flea aurnentado em 505o o valor do ab O-

no familiar fixo

I

Art. 5' 	 As despesas (lecOrrentes daA 
äo desta lei correrSo a cont (las (Iota-

eseCc rcamentarias próprias, ficando ainda
coeS derExecutjvo autorizado a abrir crédito

ate o lirnite necessãrio, e a anu-
jar 1otacbCs Orcamentãrias pam esse fim.

Art. 6.' ----- Esta lei entra em vigor na
pta de sUa publicaçao.

.rt. 7.' - Revogam-se as disposicoes en,
,,ntrario.

Sala das CoinissOes, 22 de outubro de

OWi1iq0s Lanna -- Presi(lente e Relator;
Vif labor; Aniilcar Padovani' .4nt6rijo Dias;
losi Santana.

PROJETO DE RESOLUçAO N.' 161/75

Aprova termo (IC convCnio celebrado
entre a Secretaria (IC Estado da Agricul-
tura e o Sindicato Rui-aI dc Arcos.

A Assembléja Legislativa do Estado (IC
Minas Gerais aprova:

Art. 1,' Flea aprovado o termo dc con-
vbnio celebi-ado, aos 19 (has (10 mês de maio
de 1975, entre a Socretaria (IC Estado da
Agricultura e o Sindicato Rural de Arcos,
objetivando a execucão da obra (IC dragagem
(to leito do rio Preto nurna extcnsbo aproxi-
mada (IC 7 km, no Municipio de Arcos.

Parégrafo Onico -- 0 termo de Convênio,
(IC que li-ala o artigo, passa a fazer parte in-
tegrante desta resoluçijo.

Art. 2.' - A (lespesa a cargo do Estado,
no montante (IC Cr$ 100.000,00, na confor-
inidade da clbusula seguncla (10 convCnio,
(-orreré no exercicio dc 1975, a conta da
dotac-ão 2005.Q4070212 0733279 do Or-
camento da Secretaria de Estado da Agricul-
tura.

Art. 3.' - Esta resolucão entre cm vigor
na data (IC sua l)Ublicacão.

Art, 4,' -- 	 as disposibes emcontrário -

Sala (las Cornissbcs, 20 (IC outubro de
1975.

Donningos Lanna -- Presidente; Neif Jo-bar - Relator; Fdbio Noun - José Boni-fdcio FilJio.

PROJETO DE RESOLUCAO N.' 162/75

Aprova termo aditivo ao convênio
celebrado entre a Tjnião Federal, repi-e-
sentada pelo MinistCrlo (Ia Agricultura,
e o Estaclo (le Minas Gerais.

A Assernbléia Legislativa do Estado dc
Minas Gerais aprova:

Art, 1. Fica aprovado o termo aditivo,
fji'inaclo em 14 (IC maio (IC 1975, ao convê-
nio celebrado (fltre a UniSo Federal, repre-
sentada pelo Ministério da Agricultura, e o
Estado de Minas Gerais, aprovado pela Reso-
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PROJETO DE R ESOLUCAO N. Q 226/75

Api-ova convhnio celebrado entre o
Ministério do Agrcultura e a Secretaria
de Estaclo do Agricuitura objetivanclo o
estab1ecimento, cm bmbito estadual, de
uiu suhsistcma de classificacho de pro-
dubs do origorn vegetal.
A Assembibia Logisiativa do Estaclo (To

thnas Gerais oprova:

Art. 1. - Fica aprovadlo d) COflvbnio'ciebrado, em data  (10 10 do juiho de 1975,
-itre o Ministéi'io do Agricuitura e a Secre-
ria de Esbado cia Agricultura, corn 0 () I) je-

vo de estaijelecer, em bmbito esto dual, 11111
libsistema do classific'ac-to dc produtos de
1gem vegetal, visando aprinioror a (l uau -tide da prociuçso agricola.

Pa rSgrafo uflic'd) ---- 0 convbnio, do quo
ta 0 artigo, possa a fazer porte integi'ante

testa resoluçao
Art. 2. - Esto resoluobo ontra cm vigor
data (Ic' sua publicacbo.
Art. 3. 	 Revogam-se as clisposicoes em

Sala das Coinissbes, 22 (le ((UtUhl-O (10

•Dorninq0,5 LcizmJla - Prcsidente; Pablo
Relator; .Jo/ Boiiifdcio Fiji0 -

0fl jp-

(ota da Divisbo do Redaçbo e Publica-- 0 CO flV&1i j ( Vol publ jcuIo na integra
(ld IaisiI[j\O no ata (Testa reu-

Solo (s Coinissbes, 20 do outubro do
1975.

1)oniincjos Lcinnci - Presicicnto; Nell Jo-
hut' - -- Relator; Pablo Notijii - José Bonifd-
do Pilho.

(Nota cia Divisho de Rodaçho c Public-
a-- 0 c'onvhnio foi publicaclo na integra

no Dibrio do Legisiativo, na ata clesta rou-
niho. )

PROJETO DE REsoLucAo N. 9 228/75

Api'ova convbnio ceiehrado cntre o
Ministbrio da Agricuitura c o Governo
do Estado do Minas Gerais, objetivanclo
dc-scnvoivor inodilas (10 combate S praga
do gafanhoto c do cigarrinha dos pas-
tagens.

A Assembléia Legisiativa do Estado do
Minos Gerais aprova:

Al-i. 1. - Fica aprovacth o convênjo
ceielirado, em 7 de juiho do 1975, entre o
Ministbrio cia Agricultura e o Governo do
Estado dc Minas Gerais, objetivando a
oxoc'uçSo do estudos, do orientacao e do
comhate S praga do gafanhoto e cia cigarri-
nba das pastagens, corn a finalidade dc contrj-
huir porn a ciovaçho cia prodiutividlade do for-
ragorn para os rehanhos.

Pariigi-afo bnico - 0 convênio, do que
Ii'ala o artigo, passa a fazcr pIrto integrante
rsia iisol U(5O.

lução n. 9 1.078, do 2 do outubro do 1973,
objetivando a construrao do prédios e insla-
lacoes, destinados a sede do órgãos vincula-
dos a iroa da Agricultura, Pecuãria 	 Abaste-
cimento 	 Estado do Minas Gerais.

Parágrafo ñnioo - 0 terrno aditivo, do
quo trata o artigo, passa a fazer parto into-
granto (Testa rcsoluçao.

Art. 2. - 	 Esta resoluc5o entra em vi-
gor na data do sua publicaçiio.

Art. 3. ---- Revogam-so as disposiçOes 0111

c'ontrario

Sala das ComissSos, 20 de outubro do
1975. 

Dominqos Lwina --- Presidente Neil Jo-
bar - Relator; Fdbio No/ii - José Boni-
fdeio H/ho.

PROJETO DE RESOLucAO N.° 164/75

Aprova o convênio oolcbrado ontro
a Central (to Medicamentos -- CEME e
a Secretaria do Estado (Ia Sadde.
A Asscinbléia Legislativ a dO Estado do

Minas Gerais aprova:
Art. 1. - - Fica aprovado 0 COflVCfliO CC-

lobrado, cm 13 (10 junho do 1975, entre a
Central do Meclicamentos CEME, vincula-
da ao Ministério da Providência e Assistên-
cia Social, e a Secretaria do Estado da Sabde.
para 0 desenvolvinento (10 atividades (10 as-
sistência farrnacêutica.

Parbgrafo ñnico --- 0 COnverilo, do quo
I iota o artigo, passa a fazer p arte integrantu
ilosta rcsolucao

Art. 2. 9 Os encargos financoiros do-
oorrentes da exccuçbo do prosento convênio
('0000150 a conta (lOS dotaçOes orçamcntarias
3.0.0.0 -- Despesas Corrontes e 4.0.0.0
J)esposas do Capital, (10 Orçamento vigento (Ia
Secretaria de Estado cia Saddo.

Art. 30 _ Esta resoluc'ão ontra cia vigor
no data do sua publicacao

Art. 4. 	 Revogam-se as disposicbos em
contrario.

Solo dos Comissöos, 22 do outubro (10
1975.

DoininqOs Lwuw -- Presidento e Hololoi';
Neif .Jctbur; Arnilcar Padovwii.

(Nota do DivisSo do Rodaç'bo 0 Publica-
Cao -- 0 eonvenio foi publicado no integra
110 Dibrio (10 Legislativo, na ata clesta reu-
niSo . )

PROJETO DE RESOLUc AO N.° 223/75

Aprova convênio ceiebrado entre o
Ministbrio da Agricuitura e a Secretaria
do Estado do Agricultura, objetivando a
erradicaçao do percevejo das pastagens.

A Asseinbléia Legisiativa do Estado de
Minas Gerais aprova:

Art. 1. 	 Fica aprovado o co
colebrado, em data de 29 do julho d0

I('litFo 0 Ministério da Agricultura e a 5
erotaria de Estado da Agricultura, S.

objetivo do erraclicar completamente o DerCeVOjd) dos pastagens, visando evitar a
propagacao em Minas Gerais e no Pais. SIi

Porágrafo UfliCO	 0 COIIVOII1O, de
trata o arti go, passa a fazer parte integra
(Testa rosoiuçijo. 	 flti

Art. 2. ---- As despesas, a cargo da s
crotaria (10 Estado cia Agricultura corrert
a conta dos rocursos do Departamento do
fesa Sanitbria Vegetal, alocaclos fla ativida2
2013.04140752.108 --- elemento do despesa
4.1.2.0  - 	 Serviços em Regime de Prog -
niacao Especial, do Orçamento vigente. 

Art. 3. 	 Esta rosoluc5o entra em vigor
no data (10 sua pubhcacao.

Art. 4. - 	 Hovogam-se as disposicöes era
iontrario

Sala dos Comissbes. 22 do outubro de
1975.

i)oniinqos Laiiiw - Prcsidente; FOb!0
No/ii --- Relator; José Bonifdcio; AntOnio
Dias.

(Nota da Divisbo do RedaçSo e Publica.
çbo --- 0 convbnio foi publicado na integra
no Mario (10 regislativo, na ata desta reu-
nibo.)

PHOJET() DE RESO LUçAO N.9 225/75

Aprova o convênio e seu termo adi-
tivo ('clohl'OdOS cntre a Secretaria de Es-
todo do Agricuitura, a Associação de
Criadores do Cavalo Marchador da Rap
Mangalarga (AGCMRM) e a sua sucesso-
ra, a Associaçiio I3rasileira dos Criadores
do Cavalo Marchador da Raça Mangalar-
go (ABCCMRM), a Associação Brasileirl
(Ic Criadores (IC Cavalo Campolifla
(ABCCC) e a AssociacSo Brasileira de
Criadores (tO Juinento da Raga Pega
(ABCJRP).

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas aprova:

Art. 1. - Fica aprovado o cOflVefliO
celebrado, em data do 26 de junho do 1974.
entre a Secretaria do Estado da AgricUltU
o Associacilo do Criadores die Cavalo Marcha'
dor da Raça Mangalarga (ACCMRM), a ASSO
ciac 	 a5o Brsileira de Criadores de CaV21
Campolino (ABCCC) e a Associac5o BraS11er
do Criadoros de Jumento da Raca P
(ABC.IRP), objetivando o fomento da
ebo. a expansSo dos trabaihos de registro
gcnoalógico dos racas e o controic saflltal'bo
dos rebanhos ossistidos pelas Associacoes de
flegistro.

Art. 2. - - Flea igualmente apro0.°
termo aditivo firmado em data de 26 de
nho (Ic 1975, entre a Secretaria do Est

(10 Agricuitura, a Associacbo Brasilei
Criadores do Cavalo Marchador da Raga -
gaiara (ABCCMRM), sucessora da ASSOC

do Criadiores (Ic Cavalo Marchador (Ta
Janga1arga (ACCMRM), a Associacao

1eira (10 Criadores do Cavalo Campolina
hr CC) e a Associocbo Brasijeji'a do Cria-

de Juinento da Raca Pega (AI3CJRP),
JO1' iva nd0 a prorrogacbo do Convbnio, edo-

do
 aos 26 do junho dc 1974.

Dr, 
paragrafo bnico -- As clospesas origina -
do termo aditivo ao convênio correrijo

°onta da (lOtaçaO orcarnentbria ......05 .
0407.0212.0733279.01 - Aoordos, Con-

de Ajustos, 	 o Orcomentc) vigente (la
So

°los
eriut0n 0 Agropecubria cia Socretaria
Estado cia Agriculluro
Art. 39 - 0 convênio 0 o termo aditivo,
quo tratam os arbigos 1.v e 2. 9 , passam a

fjzer porte intel-ante (Testa resolucbo.
Art. 4. - Esta rosoluc'So ontra em vigor
data de sua pubiicaç5o
Art. 5. -- Revogam-se as ilisposicbes 0111

ontrarbo
Sala dos ComissOcs, 22 do oubuhi'o iTo

975
Dolni000s Loniui - Prcsiijento e Relator;

Veil Jabur Amilear Padoi'uni

(Nota da Divisbo dc Red aebo o Pul)lica-
- 0 convcnio foj publicaclo na integra

o Diário(to Legi iativc, 110 ito (Testa lCd!-
:ião.)

I'l(O,JETO DE RESOLUCAO N.° 227/75

Aprova convênio celebrado entre a
Uni5o, através do Ministério da Agricul-
turo, o o Estado do Minas Gerais, através
cia Secretaria de Estado da Agi-icultura,
pal-a a implontaçao do Piano Nacional
10 Semcntes.

A Assombieia Logislativa do Estado do
i\linas Gerais aprova:

Art. 1. - Fica aprovado o convênio
colebi-aclo, cm 14 dc outubro do 1974, entre
a (Jnibo, att'avés do Ministério cia Agricultu-
ra, o o Estado de Minas Gerais, através cia
Sceretarja do Estaclo da Agricultura, visando

('XL 0110(10, N nlvcl ostacivai, do Suhprograma
ito Apojo (iovei'namentai a irnplantacbo do
Piano Nacional dc Sementes

Parági'ofc) uniro -- 	 convênio, de quo
I rota 0 artigo, passa a fazor parte integrante
desta resoluç5o.

Art. 2. 	 -- As (lespesas (iccorrentos da
cxccuçlio (ic'stc convênio, no oxorcIcio do
1975, eorl'crac) conta cIa dotaebo orçainen-
lana 20.07.04.16.0971.072-4.1.2.0 - Senvi-
dos em Regime do Prcgrarnac'ao Especial, do
Orcomn to vigente do Secretaria dc Estado
ITO Agi-icuitura

Art. 3 ---- Esta rosoiueiio ontra em vigor
a a dot a do sua pubhcaçbo

Art. 4. -- Revogarn-se as disposiçOes em
('oflti-ario
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Art. 22 --- As despesas (lecOl'refltes da
eXeCUçao deste convênio, no cxcrcicio de
1975, corrcrao S conta das dotacocs orça-
mentSrias 20.13.04.14.14.0751.046-4120 c
20.13.04.14.0751048-4120 - Serviços cm
Regime de ProgramarSo Especial, do Orçarncn-
to vigente do Secretaria de Estado da Agri-
cultura

ParSgrafo unico -- Nos exerelcios suljsc-
( i Uefltcs , as (IcspcSaS cOrreri-.o a conta dc do-
taçao propria a sec consignada no Oro:.-amen-
to (10 Estado

Art. 3,Q 	 Esta resoluc5o entra ciii vigor
na data de Suit puhicaçao

Art. 1. 	 Revogam-se as disposiçOcs cal
cifltrai'io

Sala (laS CoiuissOcs. 22 (Ic ()UtUbi'O (IC
1975

Doiiinqos Laniut Presidente e Rela-
1) rXeif .Jabitr; Aniilcar Pcidovaiu; Antonio
Was; Jose Santana.

(Nota (],I 	 dc RedaiSo C Publica-
cSo	 0 convenso foi publicado na integra
no Diai'io (10 Legislativo. iia ida (IcSta rcU-
01)10.)

Oradores

JNTE(;l-IAçA() 1)0 PONTAL TFt1ANGUL1N()
NO ESTAI)0 DE MINAS

0 SR. 1)EPUTAI)O EURIPEI)ES Cl-lAThE
Si. Prcsidcntc, Srs . Deputados . No gover-

(10 pasai1o, programou-se uma c'strada clue
seii aa in [cgraclio (It) pontal triangulino fla
c'oiiiuniditic do Estado (IC Minas (lerais C do-
(Ia con di( a cue Mjnas Gerais se apr ovei-
tosse (los tcoias terteis (10 Vale (10 Rio Gran-
de, P10 iuc a scia roduoo fosse conduzida
is d iiiais cidodes, cue formam cSte grande
Estado, p roporclonan(io, corn a niiculaç5o
dos (ci'CaiS, COIl(li(OCS (IC CUe nao s6 0 TriSn-
1)010 fiv ess C 	 a sua integraçao levada pam
BR-262, inas lainbem o pontal.

Eis citic tivciiios a Oportunida(le (IC per-
corr(r apuela estrada C notamos 0 descaso
Cut cia se encont Ca. rcicgada a se-undo
1)10110 pelo 0VCl'flO (10 Estad 0 de Minas Ge-
lois: folio tie programacao, falta de vcrha

uina csti'ada cstagnada, escuccida c aban-
(101)0(1)1 pclos pO(icl'Cs publicos, corn o di iliei-
ro do povo, sendo all consuinido pelas chii-
vas constontes que cacrn, fazendo suleos, dcc-
cal at n o ate CIa) S

Lcrnbranio-; cue cia ligaria Minas (icrais
an Estado de Mato Grosso pela pontc (10 porto
de Alencastro, proporcionando ciue grande
quantidale dos Cereals, rue hoje se dcsvjani
pam o Estado dc Silo Paulo, cs pccialmcnte do
Sul do Estado de Mato Grosso, viessem au-
jncntar Os ceeiros de Minas Gerais A pontc
111)0 [cm progroniacao, ficou escuecida no
pcnsarnento daqucles uue governani. Esque-
ceram-se tambéin do inportância que repre-
senta 0 pontal triangulino para Minas Gerais
c para o Brasil. Perdc-se o (Iinhc jro empre-
ga-do no cstroda; dinhciro do povo, levado pc-

':"

las cliuvas cUc (aClIl, ado tempo (rue Passa
0 governo fica crri broncos flUVeflS, Ven0' e
clevoçiio dos preros da execueSo da obi. a
scin coibir 0 cue estS acontccendo, Cercas ''
arame se erguemn, impedindo o trSfeg 0 _Ora
I ronqueiras, ( , inunia estrada estaclual
vet-dadeiro crime. P.,  urn absurdo jsso eue'1'

seOlatida contra a 	 apopu1ao do nosso Etad0
tronquciros de arame retornanclo aos tern p.-
p:ssados . Ulna estrada estadual deveria
at 	 aerta o odessa de todos quc dela necessjtaer
sent, mesmo cue fosse na fase de irnplantac

As cidades (10 pontal trianguljno se apa
VU 101)1 (0)fl) I) trata'ncnto cue estao recebefid°
do govcrno estadual, através do DER. Enquan
to euc, Para nossa alegria, encontramos urna
nova estroda surgindo nas terras que liga
Campino Verde ao l'iata. iniciada hS Pouco5
dies. due esta em fm-anco progresso, eStando
proxima do Sm tcrmno Ac strada, comecada
all aflo pissado, esta intcrromflpHla . Seri fal
1i d e inlcrcssc? Seria falta de responsabili
(1)1(1 c d acme I Cs ciuc govcrnani? On será queiil l liC]li 1()'laO perdeu a iniportSnc ja one tiflha
pora o nosso Estado? Qucreinos lembrar
aqrcies que gm-c morn Minas çric 1111 0 Estado
(11' SSo P)(tilO, Coflstruindo seus grandes Silos
1)1) cidtdc de SSo José (10 Rio Preto, está a

('Cher (Trellis minelmos, cue sSo transporta
HIS atl'IIVdIS dc cStra(ias de asfalto ate São

to C :)I'I(I)IZ( 11111 los nacucla cidade paulista,
on(te postei'ioriuentc vSo a toclo 0 Estado.
Por isso 11(1111 Vfli05 piuIa protestar con-

Ira esse csbanjamnento (10 dinheiro do povo,
(0111 0 qual 0 pOVO contribui para os cofres
tIe SIjnao Gerais. F'azernos este alcrta na cer-
1--za (id aqucles uc govcrnam T1OSSO Es-
[(((10 (CVdlui-SC icinhrar do responsabilidade
ctcic a,samnlmanl, (luan(lo galgaronri 0 Palãcio

a Libcrdade
(losiaria lie d iZ1C tic) [eahaiho da oposi-

çTh. Quantas vezes tecilos coniparecido a esta
trjhuna, orocurando iazcr corn as nossas pa-
lo vms t111111 alci'ti aciu1cs (ide governarn 0
10550 Estado . Quantas vezcs fornos bernsu-
)Ci(Id)S, (((Ill') 10) caso do cidade de Piu-1,(I 
pois ha uoucos has tivdlnos a felicidade de,
passan do por aquela urbc, cncontrarrnOs gel"
Ic cam franco ti'ai)alllo, cut acclerado,
uoiiipanhios (tuc ('51010 extrindo a croiiiita na
51(r)) (10 pin-j. E iii(is urn trabaiho que a
()pOSi('aO prcsla a cste Estado

Po/ttea l'inoarezra (10 BNH

Sr. Presidentc, ha poucos (has uma nova
In (10 inquilinoto fol feita ()clo presidenhe
do ilepund ica, c. eahora otingindo todo o Pals.
os beneficios (to BNII uSo se estendem a todas

lo-"is cidades do Brasil, norcuc apenas flOS
('ais ondc ternos agcntcs financeiroS e qI1C

Sn podc obtcr c'ualruer crnpréstirno atraves
liaquclos rncslflas agendas

F'ala-se Inutto ('01 htirnanizacSo do siste
1111i utilizado ado BNH, c ell ciUe uifla
tOmIlia (Ic se liunmanizai- o sistcina seria pøSSl
nliitar a aquisicSo (Ic casa própria por pare

(to funcionilrio p fiblico (10 Estado de Ifings
Gcrais.

FINANCIAMENTO 1)A AcOMINAS

"Alfa 01cr/a Ingles'-, Traz Otirnismo para a
A coMmAs

0 Sccm-etiirio do IndOstria, Comércio e
Turisnio, Fernando Fagundes Neto, n5o pôde
esconcler, ontern, sua Surpresa pelo volume
do financiame n toinglCs, corn possibjljdadesde scm- negociado para a implantac-ijo da
iç0MINAS: 900 rnhlhOes de dólares. A dis-
ponibilidade, cia grande volume, dc capitais
nglescs ara a usina sidertlrgica do Vale do
Paraopcba atesta, Segundo o SecretSrio, a con-
fiana dos investidores extemno em relaqiio
ao desenl D en ho do econornia brasileira, ape-
car das caradterlsticas reccssjvas no oferta de
capitals (10 rnercad10 financ'ejro rnundj)l

O intei'csse indies pelo projcto AcOMINAS
foi divulgado sirnuitanearnenfc :1 presenga,
em Londres (10 M j nistm-o dos RelacOes Exte-
nones, Azci-eclo do Silvcima, cue dcvemS aihan-
tar as ncgoeiac'oes nesse sentido. A cornund.
eação inicial sobre o assunto foi feita recen-lemente, eni Be lo Horizonte, nelo Emba jxadom-Roberto Campos.

Fi'anccscs e Alejiij'jes
Alern dos ingleses, tambéiii gru pos fran-CSeS e alen-ijes ill Inan j fcstai-ani interesse ('Ii)iparticiPar do ernprccn (lirnento A COM1NAS,

Corn investiiiientos (Ia orclern dc 200 a 400IlilhOes de dOlai-es, respect jvamentc confor-
- lie Os terrnos lie carlas (IC inteneSo em podei -

Ii Secretam-ja cIa Ind6s[m'ja Cornémcio e Tu-nlsmo -
Aparentemnentc. , cssa ofci-ta de financia-

Immentos extem-nos j5 asse gtmrn'ja (1 plena cobcr-hira financeji-a ao projeto AOMJN,S (osgastos em e quipanientos silo caiculados cm 1
ulihao do,(101am-es) . Poi-ém, as negociaeOes10111 OS ifl vestj( ores cstrangeim-os deverSo con-
Ciliar certos tipos dc intercsses. Isto porque,eraI1flfl1 	 os financiarnentos silo condjcjo-ado5 	 oqUlSicbo (ic equiparnentos no Paise ormgcrn
1p di. 	 C SOhd-S(', p01 . excmplo, quc a Par-l anh jnar5o deverS 5cr de procedCncia-	 -

A remessa do dStu(lo de viahjljdade ciacoML\AS (to  CON SIDER deverS ocorrer
Xirflos oito dias, Segundo disse ontem o
i.i.tar10 Fagundes Neto. Obscrvou, ainda,e 0 empm-eendliflicflto vein contando corn

01)0(0 integral do Governo Federal, estandoavaucados Os dlitdudirnentos junto ao Minis-tél- jo dos Transpom-tes paris a rndhioj'ja do sis-[crna rodoferroviSrjo, que permitirS o escoa-
Inento dos pi'odutos do usina no macrorregjao
(IC Jeceaba.

Sr. Presidente, Srs. Deputacios dizia-
Iflos que cst)( faniljclade paPa forrnaçSo die ca-
pital cla cvidcute, fib so por que o empreen-
climenlo era rcntivel, e o Brasil oferecia se-
gul-onç-a Para cmnpl'eendjrnentos estrangeiros,
conao tariliem intcressava e intem-cssa, de ma-
ne-a liluito cvdcmite, ao Governo Federal, a
imnplonlagiio (testa grande sidertlrgica cm Mi-
110.5 Gerais. Se o Govei'no pretende libertar-
-Sc do derjcncêncja econOrnica, do dependCn-
CiU (Ic) irnportacio dc ago, so o Govcrno quer
eonomuljzar 0 inixirn (Ic (iOlares na importa-

gao e panic- agressivarnente para as exporta_
gOes, é cvidcnte que nSo faltaniamn mecursosS A çOMJNA5, E acui tivemos a grande satis-
l'aeSo (IC ouvir o Ministro Severo Gornes, que,
em rcspostli a umna pdi-gunta clue ell fiz,dal-ont ju cue mito faltariarn recul-sos para a
ilnplantac'io do grancie usina do Vale do Pa-
I'aopebo. Pontanto, ao minimjzai- o Projeto,
0 (o.ive y'nc do Estado esti sendo vitirna de
ulna asscssol-% pessirnista e enhinentemente
(aial:)iOolctida d'bfli outros projetos que estio
Lii'omado (10 Governo o imnimo para urn gr-ande
Cliipreefldjml(cnto . Minis Gerais nio vai ser
mnajol-jtAnja no constituic-So do capital da em-
presa . Pelo cOI)il'Srio scm'S mninoritii-ia, corn
20% on Inenos, 0 cue resta 00 (ioverno de
Minas é tei' a inieiativa do projeto, ter inicia-
tiva cmprcsorial c nio se iriostrar timido, mc-
di-oso e sent confianea 00 lanear 0 projeto.
Devc laze-IC) corn o major en tusiasma, corn
0 maim' Otiinisrtio, coil) a mnaior c'onfian g a e
Corn mituito ainor, rnormdnte agora que ternos
out (;m-cI-nc) cUe nlcrcce a intetra confianca
da PresidCncia da RepOblica e do munclo po-
litico brasilcii-o -

Elc deve aproveitar essas condicOes cx-
('epcionais; cleve anroveitai- o problema do
I'donmro ('ornerc joi do Brasil e a necessidade
(Id substitmiir as irnportacOes; dc cleve apro-
VC1 tam' () iihtCi'eSs( dos rneios d('OflOni jcos dS-
Iran gejo-os die fimanciar empresas brasileim-as.

Tudo isso silo focjljdadcs cue nib nodcrn
SCm cicsperdicodas . i nc'ccssSrio mnais arrojo,
ma is c'onfianna, nails coragcrn no langamento
(Ii) clilorccn(ijladnto . Per isso, apelo cocos uma
VCZ. em flUme dos "sonhadores e p oetas" que
uS 50 anos vein lutanclo por urna gi-ande usi-
a)) no Volt' do Paraopcba, ao Sr. Governador,
1)010 ([lIe m'eConsl(lerc sua pOsi('ao e adote o
£Iirncnsiouarncnto (10 primnell-o projeto feito
pcla Técnico-5iettl Ela pmojetou uma usina
dc 4 miihOes (IC toneiados/ano de inicio e,
no final, cont 12 rnilhOes de toneladas, SO
Ossimi1 Minas pO(lcm'S participar efetivamente
cia arrojada meta ito (loverno Federal de olin-
gir 46 milhics de tc,neladas/uio ate 1980.

E urna meta amlihiciosa, d'omajosa, C S pre-
('150 Cue Minas a acompanhe, acompanhe esta
doradmrn e este otitnismo do Governo Federal
de pal-tin para grancies crnprecndjrnc'ntos si-
iCru!'0i('o5 quc' nos pI'opicicin auto-suf j cjCn-
cia de aco. Minas nio pode mostm-ar-se timi-(Ia, rCceosl ) ao lanear sell projeto si-
iemurIcn, isio hi perigo dc c'svazjar a usina

2 (Ia CSIMJXA5 ncm a Mcncies JOnior, Hi

0 SR. DEPUTADO DALTON CANABRA-V k - Sr. Presidentc e Srs. Deputacos, esta-
vcndo na irnpmensa, corn Inuita satisfa-

io. a noticia ( IT 'S fac jhdades (uc o Govemno
stS encontrancjo para o finanejarnento da

tcOM INAS. Ein manchete: Urn RubS0 lie Do-
laces Pa t' , ' Usina de Aço. 0 Ministro Roberto
CamIipos Cofllpareecu S TV anteontern, anun-
cian(10 que a Ingtaterma se ofereccu para fi-nanciar a A cOMINAS, e o rncsmo estS aeon-
teccndo ( , out Franca e a Alemanha, c o Go-
verno estS surpmcso coni a facilidade que
estS cmiconti'ando no oferecimento de finan-
ciarnento p01- porte cias grandes nai'Oes (10
UfldO, no sent)do die partidiparem (10 capi-

tal cia grande usina do Vale do Paraopeha.

Eis 0 Que (hz o Estado de Minas de 22-1-75:
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lugar Para todos três . lanto a Mendes Jinior
('01110 a USIMINAS e ,I uoderao
see ifllplanta(las, IlorciuC sO assin) o (overno
i(IC1'Ul atinii'O a stia inela, ChiC, peilt silo
(1 ifllCflSao nao adrriite aCanII0TI(C111(

Por isso, reitero acrui o men apelo ao
(iuiflenfe Governa(lor Aureliano Chaves. J)O1'a
(rue ele recorisidere ;I posicao inicial C,
(hOOt (Icsas facilidades one estO tncontran-
(10, tenlia niais arrojo e se lance nuni gran(le
projeto (10 dirnensOo do necessidade brasi-
lcjra e coni o IlleSfllo arl'ojo do Governo Fe-
(IC 1011

CONVfNIO ENTRE PREFEITUIlA F ESTA 1)0

0 SR. l)EPUTAI)0 SERGIO OLAVO COS-
TA --- Si'. Pi-esidente, Srs . Deputados, antes
(IC I Fatal' (IC) assunto (Itle hOC ti'oUxe esta tTli'd
TI ti'ii)Ilh)O (t('SeJ() I'(fCI'i'-hiIC ao requei'iiri&Iito
(IC 11111 kl(putad(D. (I.callo (Testa Casa - -- 0 mais
veil))) C' 0 illiliS (luerido ---- o nobre I)epu[ado
Said Paulo Arges.

(onIo sCRuple, S. Exa . ti'az haila (1111
TI5SUIitO (ITI flia101' relevancia . S. Exa . sew-
[)ie se preo('upou COn) OS flhlhlllllOS (lCtOihC5
dOS COISTIS do vida (Test( , Estado . NCSSC reque-
rnento, faz mu apelo ao Si'. (1ovei'n adoi' (ID
Eslado. 110 SCfiIIIIO (Ia ieCSlI'lltUi'T(eTIO (To Tr-
,)Until (IC Contas (IC Minas (,erTIiS, floSsiVeI-
iriente a he cool 0 ilUhllefitO (IC juiZCS e funcio-
UOFI((S . S. EXI1 . justifica muito hCllI a sua
proposi(ao C' ('SCiTIC ('CC (tile OS contas (laS P"
f( ituras ullufilCipais, CI)) flhlfllCI'O d.e 722, sOo
(fl y ia( I as ao Tribunal (IC Contis C, OPOS obser-
VOc'O() desse Tribunal, api'ovadas oil são
exaiinnadas pelos ('alnaras filtiflicipilis . 0 (Tue
(ColiC entaIl? Oconre que, ie10 acumulo de
SeI'Viço. JO (tile SOD 722 filUfl lCil)iOS. o li'i (U-
nal dl' Contas ainda ten) (rue apreciar contas
de 1969 a 1972? Ocorre qU(', pelo aCufilulO (l(
feitaniente I ogica e cei'ti a PreOCtlpacao do
1)eputad o Said Paulo Ai'ges, (ruando pretende,
'11)111 tan do o H tll(O'O TIC jUiZCS C ftinjon 0-
1005, qtie CSSC slado de COiSaS nOD mIllS SC
i'epita, C OS 11lulh11C1lOS tenhanl OS contas
exaiiiinadas C enadas as ('TIfllillOS lillifliCi-

i( S paI'TI Cfltao tei'hiios 511111) idei II (laqueles
prefeitos (ItiC I'Ctol'flal'aO its suas funçOes nos
fileshilos miunielpios . Portanto, cu votai'ei a
favor do ne querimenho do Deputado Said
Paulo Arges. (lad)) 0 conteudo bri]hanle do
Ill ('51110.

MIII (1 assunto (TUe rne ti'az lioje ii ti'ibuna
liz i'espeito 00 fato (IC 0 Estado mantel' nos

munielpios servicos inipi'escindiveis, conio
postos (1' policia c coi'po tie hombeiros Ac ho
que Os municipios l'eCebeIll essa atida prO-
zerosamente, jib (IilC esses servic'os sao abso-
Iutaini'nte flCCCSS'aI'ios C Cieles noD Podeni (IC-
finitianiente prescindir. . Fazwn tudo p11111
Clue tIltS servicosali pei'rnanecam. Chegam a
Pat-tal' conihustiveis pal'a os veiculos (10 C0I'pO

bonbii-os e alugueis paniC Os postos (IC
poicia nutitar, ])( , in pagarn outros see-
vicos ali iii stalados

Existeni, eontudo, os parornetros legais.
A prefeitura e o Estado (levern elahoi'ar urn
convênlo, pora ole essa prestaçao dc ajuda
aos municIpios possa ser levada a efeito. Mas,
sein o convênjo finiriado entre o inunieipio e ()

Estiido, o prefeito coi're 0 risco de
apro-i'adas, no Tribunal (he Contas, as
Pi'Opi'ias CoiltaS, passando, entao, por res1s
.s o. Assin tendo em vista flue os mullicio.
exigem :I 	 tie tais servicos
corpos de bombeiros e p ostos pOlicjajs 01110
sao do Estado, s a prefeitura nOb
o u'eferjdo eonveno COlT) 0 Estado, e as 
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ern
( tasl( I preleito 	 Silo rehlletidaS',lO Tribunal
Contas.e Ste niio as aprova, 0 prefejto Pas
ha 001' i'elapso. p01' 111011 cumpritlor de sa.
ohnigacOes . 	 as

Portanto, e n atonal uue as prefejtur
prineipatmente 1) (II) minlia cidade, J
i-Dna. Oileii'aiIi ajudar. E é justo uue o Estade
tailih'ill (Ies('je ('SS() ajutla, Temos o exelnplo
(IC) i\ltin 0' ipit) (IC' RIO Preto, (rue jO, dese'[etITIlldTII' (105 Minus Gerais. Encontrase

(OTT (1(11)11(10. ([0 (S jii'etende agora incorporar,
-SC TI)) EstrIdo do Rio. Vernos o exempt() 

flqud o Estolo 110 (jOel' atidai', e isso é co,
[00' tisivel . C) one C' C) l'umulO (10 absurdo

EStO'lO 1150 (!ileiTOl rC('C'her alICia.
Como obsenvamos -- - 1' Perfihltam-rn Os

Si's. I)eputados UtihlZTl'-il)C (IC Ulul adagio po.
iular - 	 SC' C) prefeito fica. TI Onca Come; se

oefeito corrt', a rnça pega.
I: nCcessario( Clue 0 Estado mantenha urna

(00 c)(rlvivefleia (10111 (IS IllUniCipiOS, 0 que
C SlIIlplC'Snleflte u11a uueslibo (IC' parâmetros
legais . .' aO CXiSIC. no COSO especifico, nenhum
pi'obleaia (I' on)ICIII politica . Existe a vonta-
(It' do munleiplo (It' cooperal- corn o Estado
e deixar ((tie 11 auda seja formalizada e lega-
lizada, para otiC 0 rnunicipio continue tendo
0 sci'vleo (IC pollen). (IC' C'OPO (IC hombejros
e outu'os Estarnos encanunhando, assim, ao
Sr. Gos-ernador (10 Estado urn requerimento
no sentido de que S. Exa. possa, através da
S t'cic ((nil) di Adrntnistraeao, ultimar este
Cohivenlo, para one a prefeitura continue a
Ijildan 0 Eslado, pio'a 	 ue o Estado receba

I' -Sl) ajuda. pol'que, (-0m0 j O Clissemos é crivel
que o Estlolo nO.o qtn ira a[u(ial' nias é mad'
ii)ISSIVC1 Clue o Estado 1)110 oucira ser simples-
J ill, n te ajli)IOCho

loSs1: 1)APIINIS MIL-HOMENS COSTA

0 SB. 1)EPUTAI)O NILSON GONTIJO -
Se, Presiden[e e Si's, Deputados. Semp,
flCStI( Casa, a)Iotei (linT) PbSicao ünica, quando
la apr('sC'ntaC'ao dc projetos, concedendo t
ala dc cidad 11(1 honoi-Oi'io (10 EstIldo de Mi

flIlS Gerais. Potion. poF liii) ihnpCrativo de
('oflSCieflCia, 1)01' iflotivo lie (lever a cUrnPrlr,
101' inlpCI'ativO (IC' justica, ocupo a tribufla,

11istlmnlC, p1)1-a submctei' a V Exa., Sr.
I 'I'd'S identt', e a Casa urn projeto (IC Iei, qiJe

o iltulo (IC ('ldadao lionorOrio 	 Edo s'
[Ill)) lie Minas Gerais at) medico e ciCfltl
hose Daphnis Mil-FlolIlens Costa, resident eW
'anginha, por i'elevantes serviços prestadS
)'011lIJflidll dC JlliflCIl'a e ao Estado de Mina
Ge l'a is

Sr.  President(', poucas vezcs CU poderis
Ocilpar a tribuna e (ICclarar conscicnterneatt
(JOe aou I se ('stIlVO, sew cli'ivida, praticanj
11111 ado' de .iustica, de reconhecimentO e
11)100 P i-ante C) POlO) de Minas Gerais e re-
'ante V. Exas. E esta C urna das vezes.

! di't que, durante todo o tempo que ocupej
liril a cadeira nesta Casa, C esta 	 p1'iflleiraque posso dizer alto e born soin: assumo

lbt, 11l Para fazer jUstj('a, ('in 110111).' do
(IC Minas, a uin ciCtadibo, o Di'. José°Daphnis  Mil-Hoinens Costa, E urna (XIi'uIopdj-
figura IluIliana, cient j sta C medico que

9ewan tes SCi'Vco5 j'S Preston, 1(t6 hoje, 0 eo-
50idad iuineii'a, ao po\'o brasileino no silo

profiSSOO.
Sinto-me. Sr. Pi'esidente no (level' tie

jpreSehlt m' 0 Casa o sell ('urrz('uluin vi/ac
Filho (IC Joao Evangelista Costa e Olga

f'eira Mil-Homens, natui'al le Araeatulia ET.tI-
jo de SOo Paulo, naseido ell, 13-4-1927

Titulos .cadibh11icos

- Laui'el) do ('CIII) tim bOnus (IC guerh'a de
,9 023939 no vIIh)i' (IC Ci's 100,00, t'iii

19'?,3, no concui'so NOSSO Rreo, osso
.1111141, patroeinatlo pelo MinistCn jo daEducaç 10 C SaOde;

	

2 	 Pi'esi denle (It ' ComissOc de Ti'ote(1950);

	

3	 Monitol- \oluntOrio da Cadeii'a (IC Ana-
100110 l)esch'itiva (1949-50)

4 - Representante (IC tui'nla elCito no Dii't'-
tói'io Aeatemico do FacuitlaCle Nacio-
nal (IC M dicina (],I do
Brasil (1950-1952);

5- Vice-PresiClenfe eleito do Dji'etOi'jo
Acadibhuieo do iflCsifll) Faculclatle
(1951);

6 - Pi'esidente em ex'i'cict durante I rCs
IIICSCS 110 n1C'Sill() )t'Fi0( lo (1951)

7 - Ex-interno do Serviço tie 011ios, Ouvi-
dos, Naniz e Gargant 1t do hiospi(d N.-
val do Arsenal tie Mam'inlla do Rio (IC
Janeiro (1951-55), efetivado por con-
curso en) 1951;

	

8	 Ex-intern0 dl) S.%-.\11)[T - 	 MO. P (550
Caxias, p01' concurso (1954)

9 Ex-intei'no (10 Hispital-Gem'ai Paulino
Werneck, Ilha (10 Governador, Rio, Poe
eoncul'so (1953);

10 Assistente Volunt0i'io (JO Servico (IC
Olhos Dr. Caidas Brito dl) Polielinjt'a-
-Ccrai do Rio (IC JahlCi'( (1953-54);
Assjstente Volunt0i' jo (to Sei'v jeo (le
Ouvidos, Nai'iz c Garganta Dr. Fer-
nando, Linhai-es, cia Policlinica-Geral
do Rio (IC Janeiro (1954);

	

12	 Diploma (IC medico peia Faculdade
Nae jonal tie Medicina cia LTniversidade
do Brasil, em 17-12-1954. Registro
hIs. 23 v, l j vno 31-M (It' 15-4-195. 101
Departamento Nacional (IC SaOtle do
Serviço Nac lonal tie FiscaiizacOo lie
MeClicifla. Diploma reg. n. 14.923,
livro M-15 , loiha bO y , pnoccsso
1 5.035/55 (10 Mini'stérjo da EducaçOo
e Cuitui' 1i na Dii'etol'i 1) (to Ensjno SmPCI- joi', (IC 7-4-1955, BI- g. fls. 128, ii-
V1'O 12, n. 1.003, (IC 20-5-1955, na Se-
cretaril) tie Saijde C Assistêncja (To
D ep artafliCnto (Ic FisealizaçOo (lb Exer-

eicio Pt-ofiss j o lti . Reg. do Conselho
Regional tie Medicina (IC Minas Gerais,
n. 9 1,526, fls. 382, tie 23-11-1958;

13 --- Apm'ovado (III conuro Para medico
Sanitan j stu) (10 EstaCo de Minas Gena is
em 1966 - SC1'vico de Lepra Ocular,
Selli tornar posse C jamais haver tra-
baihado no mesmo . Aviso n.° 83/66(1) Minus Gerais de 25-1-1966

(b i'sos de Apei'fejcoahnento

14 - - Cunso de Reumatologia da SociedadC
los Intt'i'nos cia Santa Casa de Mise-
i'ieOrdja do Rio (IC Janeiro (1950);

15 -- - Curso (IC Laboi-atorjstu1 do Diretói'jo
Central dos Estudantes (],I
(IC' (to Brasil (1950);

- Cur'so lIt' ExtcnsOo Univci's j tCi' ja (IcEleth'ocai'diografj t) CIinica (1951);

	

17	 Curso (IC ExtensOo Univei's j tOm' ja (IC
Tenias tie Gastroentei'o10-ja (1951);

IS - Curso tie ExtensOo UniversitOi' j 1i de
Ino'iaçiio ObsI('ti'iea (1952);

	

Itt 	 Curso tie Cirui'gia Plibstiea e Recons-
I nu[oi'a (IC'gCneia, (10 Centro tie Es-
[udos (111 Secretar j a-Ceri1 tie Sat'ide e
\ssistCnc j a (10 Pnefejlura (10 Distrito
l'('dCi'd (1953);
(:ut de Cirurgia Pl0stict1 (Ia Santa
Casa tie SI isericordia tie Si-lo Paulo(1953);

21 -- Curso tie ExlensOo Ijnivei's j tOi'ja tie
AfeC'cOes (11)5 SlaS Biliai'es FxIi'a-iJepO-
Iicas (1952);

22 -- Cunso tie Pnohlt'mas Oflalnl(dOgjcos CIa
InfOneia, )Ia Escola (IC Aperfeiçoamnen
to MiOt j eo CIa Policlinica-Geral do Rio
(IC Janeiro (1954);

23 - Cunso tit' ExtensOo Univei-sitOm'ja tie
Endoseopia Pei-oral (1954)

21 - Cunso tie l'emas Otlon[olOgicos tie In-
teresse MCClico (10 DiretOrio Acadêmi-
eo Ilarros Terra, tilt Faculdade FlumI-
liense tie Sledicina (1954);

25 -- Curso (Ic Cirurgia OtoI'h'inolaI'ingolO
gica (111 Escola Paulista tie Medjt'ina
(1956);

26 - - Gui-so tie Apei't'eicoauiento (IC Ana-
tomia do Aparellio (Ia Audicflo, da Fa-
('111(111(1 C de MetI icina do Lnivei'sjdade
(IC São Paulo (1957)

27 --- Curso (IC A pe nfeiçoamento (IC Cirui--
gil)(IC 005-id0, dl) Faculdade (IC Me-
(!icifla (IT) Lfliversith(dc de São Paulo

1956)
28 - Curso tic, Apei'feicoamnenlo tie DiagnOs-

[ito (IC Trataniento da Surdez e (las
Labii'intopatjas da Faculdadt' die Mc-
li icina tla In ivei'sid ode (Ic São Paulo
(1057)

21) 	 Cons)) (IC II St'inana tie Cursos do So-
('iC(IIICl C tie OftldhriOlogja (IC São Paulo
(11157);
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30 Curso de Aperfeicoarncnto de Desco-
iarnento cia Retina. (Ia Sociedade Bra-
silcira dc Oftalmologia-Rio (1963)

31 Curso de Aperfeiçoamcnto de Desco-
larnento cia Retina, (Ia Sociedade Bra-
sileira (ic OftaIrnoloia-Bio (1964);

32 - Curso do Cirurgia Nasal Estética-S.,o
Paulo (1965)

33 Curso de Atualizaç5o em Cirurgia Piis-
lieu e RCparadora era Oftalmologia-
-SSo Paulo (1968)

34 -- Curso de Instruciio Atualizac5o na Te-
raputiea Ocular 	 Campinas (1971)

35 -- Curso de Atualizacao em Estrabismo.
Farm:ccologia Ocular, Descoinniento do
Ii'lina c Embiologia e Ilistologia 0-
cular - [ Congresso Luso-Hispano-Bra-
sileiro-Rio (1972);

36 - - Curso de Glaucoma da Sociedade Bra-
sileira (le Oftalmologia (1971);

37 - Curio sobre Microcirurgia do Segmen-
to Anterior do Olho, do Colégio Bra-
sileiro dc CirurgiOcs-Rio (1975)

38 -- Curso de Extens5o Cultural do CE-
TEM-Varginha (1975)

Titulos

39 -- 1?6s-graduaç6o CIII Oftalmologia, poe
concuiso, PCIa Sociedade Brasileira (IC
Oftalinologia e Hospital dos Servido-
cci do Estado do Rio de Janeiro
(1954/55);

40 ---- Meinhro da Associac5o Pan-America-
na de Oftalmologia (1956);

41 - Membro da Socicdadc Bi-asileira dc

Oftalmologia (1957);

42	 Laureado pelo Instituto Bai'raqucr (IC
Barcelona-EspaOa (1957)

43 --- Membro do Instituto Barraquer (IC Bar-
celona-Espnfla (1957)

44 - Espccialista ein Oftalmologia pelo
Conseiho Brasileiro (IC Oftalmologia
(1958)

45	 Membro Associado do Colégio Interna-
cion al de Cirurgiöes (1959);

46 -- Membro Associado do Colégio Brasilci-
ro de CirurgiOes, poe concurso (1960)

47 - Membro Titular da Academia de Oftal-
molog a (IC Silo Paulo, por concurso
(1961);

4$ - Laurcado pela Cornissilo Executiva do
II Congresso Luso-H ispano-Brasileiro
corn o PrCrnio Nippon do Brasil (Des-
taque Cienhifico) corn o filme Dacrios-
tornia em Criança - Rio (1972)

49	 Membro Titular da Sociedadu France-
sa de Oftairnologia (1973)

Atividades CientIficas

5)) - - Participante do IX Congre550
]Pi "() (IC Oflalmologia (1954);

51 - Partici p ante (10 XIV Congres5 0 jn acional de Oftalrnologia, de ss0 ItOO.
(1954);

52 ---- Parti(Ipnnl do N Conuresso Brasjlej
de 	 OfIImo';iia. 	 lie	 CImbuquira
(1956):

53 -- - tIticii)'ii( 	 P	 ajO (Ic At'
çno CO! c riiiia (k( Colég jo Amer
no de Cirurgi6e, de Silo Paulo (195

ill - Participante dos Trabalhos da
ullifla ((C Cursos da Sociedade ras
leira dc OfLilinologia da Sociedade d
OftaImolo;ia dc SSo Paulo (1957);

55 - Perticipantc da V ReuniSo da Feder-
cao Brasileira (las Sociedades de 01i.
rinolai'ingologia C BronCoeSofagologi.
de S,--,o Paulo (1957)

56 - - l'articipanie da I Jornada Médica do
Alfenas ((a AssociacSo Medics de M.
nus Gerais (1957)

57 -i'articipante da I Jornada Médica d
Trés Pontas (Ta AssociacSo Médjea do
Minus Gerais (1957);

56 -- - P;irticipnnte (lii I Jornada Médica di
\argnha, da Associaçfio Médica de Mi.
mis Gerais (1958)

a;; -- Pnitici panic da I Jornada Médica do
Colégio Internacional de Cirurgioes do
Ara( ;iiba, dii Associacao Paulista de
Medicinu (1958)

(Li -- Particlpunie (his ConfLrilncias Médicai
(1C Agosto (IC Varginha (1959);

- -- Pariieipanle do V Congresso da Seçio
ihoasileira du Colégio Intcrnacional do
CirurgiOcs, de Poços de Caldas (1959);

62 -- Participante da XI Jornada Brasileira
de Oflalmologia, de SSo Paulo (1961);

63 - - Participanle da 11 Jornada Médica di
Var:;inlia (1961);

(14 - Participante (las ConferCncias Médicad
de Varginha (1961)

(15 - - Parlicipante do I Domingo Obstétrlco
(IC Lambari (1961)

(Li - - Participante (10 IX Congresso Méd'
Regional ((a Associaçiio Paulista de*'
dicina, Marilia (1961)

67 - - Participantc do VI Congresso da .k
sociaçao Medica de Minas Gero
(1961), Belo I lom-izonte;

(iS --- Participante da I Jornada Médica di

Pouso Alegre (1961);

(ii) - Participante do XII CongrCSS0
leiro de Ofta lonolog: t-Belo HorlZOD

1962

-- participante cia VI Reuniflo da Federa-
çSo Brasileii-a das Sociedades de Olor-
nfl ol a rio gob gi a c Bronco e sofa gob-
uia-R io (1962);

- 	 Paiticipante (10 Instituto Medico (be
Urn Dia-Cambuquira (1962);
Panticipafllc (10 I Conpesso Medico (10
Sub de Min ad-Varginha (1962);
ParticiPaflie To N Congresso Medico
Regional (Iii Associaç5o Paulista (IC Mc-
dicina-SSo .JoSo da Boa Vista (1963)
Participante do II Domingo Obstétrico
de Lambari (1963);
Pa'-[lcipnflte do VII Congresso da As-
sociaciio Médica de Minis Gerais-Juiz
je Fora (1963)

- -- Participanle das ConferCncias i\ledceas
do Centro (IC ESIU(iOS 11 - L. Figueina
Ic -Alt to de PetrOpolis-Varginha (1963)

-- Participiinie (los Trabaihos do Curso
Anual (IC 1`6s-Graduaçao da Sociedad e
Brasileira (IC Oftalmobogia-Rio (1963)

78 - Panticipante da Reuniiio (10 Colégio
Bi-asilciro de Cirurgides-Cambuquira
(1964);

79 - Participante dos trababbos do Curio
Anu;d dc POs-Gi-aduaçiho da Sociedade
Brasileii.i de Oftalmoiogia-Rio (1964)

- l'articipante da ReuniSo do ColCgio
internacioiial (1C Cirui-gioes C (10 Insti-
tuto Penido Burnicr-Campinas (1964):

81 	 Pariicipanlc do XTII Congi-esso Beau-
leiro (IC Oftabrnobogia-Rio (1964);

82 	 Panticipante do IX Congrcsso Brasibei-
ro de Cirurgia-Rio (1965);

83 - Participante (10 VIII Congresso chi As-
soeiaçSo Médica (IC Slinas Gerais-Belo
Horizonte (1965)

84 -- Parlicipante (10 IV Congresso Brasi-
leiro (ha AssociaeSo Medica Brasileira-
-Porto Alegre (1965)

85 - Participantc d:i Jornada die Cancerolo-
gia-Varginha (1965);

86 -_ Participnnte (105 tralialbios (10 Curso
Anual (IC I 1 &n-Graduac5o (in Socieda-
(IC 	 Brasibeira 	 de 	 Oftalrnologia-Rio
(1965);

87 	 Participante do VI Congresso Pan-Amne-
rlcano de 0fta1miioIoia-Rio (1965)

88 - Participanle (Ia Xlii Jornada Bi-asilei-
ra de Oftabmnologia-Uberaba (1966)

89 Participante dos trabalhos (10 Curso
Amount tie Pós-Gra(ivacio (Ia Socicdade
Brasileira de Oftalniologia-Rio (1966.

90 	 Participante do XIV Congresso Brasi-
leiro (Ic Oftalmologia-S,o Paulo (1967);

91 Panticipante dos trabaihos do Curso
Anual de Pós-Graduacéoo do Sociedade
Brasilejna (Ic Oftalmologia-1-hio (1967);

92 Participante do Viii Congresso Sal-
-Americano Meridional dc Oftalmobo-
gra-SSo Paulo (1967)

93 --  Participante di I .Jornada Medica de
Silo Lourenco (1967)

94 -- Pamlicipante do IX Congresso (Ta Asso-
ciae5o 1\ie( lea (IC Minus Gerais-Belo
Horizonte (1968)

95 - -- Participante dos trahaflios (10 Gui-so
Anijd de 11 6s-Graduaç5o (Ia Sociedade
Brasilcira dc Oftalrnobogia-Rio (1968):

(6 	 - Participantc do III Domingo Obstétri-
co de Lambam-j (1968);

97 - - Participante do Gui-so de Atu;ilizaçilo
ciii Cirurgia Plastica e Repai-adora eno
Oflalmobogia-Silo Paulo (1968);

iS - - Participante do II SinipOsio Ibero-Ame-
ricano de Otoneurologia-SSo Paulo
(1969);

(ii) - - I-9o1icipante (Ia .loi-nada de Cirurgia
EstClica Nasal --- Silo Paulo (1965)

1011 	 - Panticipante do XV Congresso Brasi-
bciro de U ftalrnoiogia-Porto Alegre
(19(19);

101 - - Parlicipante dos trabalhos do Curso
Anual de POs-GraduaçSo da Socieda-
(IC 	 Brasileim 	 dc 	 Oftabniologia-Rio
(1970);

102	 Participante (10 XVI Congresso Brasi-
leiio de Oftabrnologia-Campinas (1971)

103 - Partieipaçao dos trahabhos do Curso
Annul dc POs-Graduaçfmo da Sociedade
Brasi(eira (IC Oftalmobogia-Rio (1971)

101 -- Participante do II Congresso Luso-His-
pano-Bm-asi Limo 	 de 	 Oftabmobogia-Rio
(1972);

1)5 -- Pamlicipante (10 Conresso Mundial de
Ergoftalmobogia-Madrid (1973), eomo
cenvidado especial

- Paiticipante do VI Congmesso Inter-
ii acional de Oftalmologia do Instituto
IbaiTacluer-Barcelona (1973);

107 - - Participante 	 do 	 XVII 	 Con gresso
Brasileiro 	 (IC 	 Oftalmologia-Salvador
(1973)

108 - - Parlicipante (10 XIII Congresso Brasi-
leino dc Cirurgia-flio (1973);

109 	 Panticipanic (I a I Jorna da Iecnologica
Chanipagnat-Varginha (1973)

110 Pnrticipante dos trahaihos do Curso
Anuai (IC P6s-Graduaç5o dm Sociedade
Biasileira (IC Oftabrno!ogia-Rio (1973,
1974 e 1975);

111	 -Parlicipanle 	 do 	 XVIII 	 Congresso
Bra sileiro 	 de 	 ()flabmoboitia-Fortaleza
(1(175);

112 - ParI:cipante do VI Congi-esso da So-
ciedade de Medicina e Cit-urgia do Rio
dc Jane]FO-ihiO (1975).

Tiatialbos Apresentados em Jornadas e
Congress Os

113 --- Tm'abalho api-esentado ao Instituto
ilarraquer de Barcelona-Espalia (1957)
- - tea balho lauread o
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114 	 Tema Livre S TI Jornaila Médica dc'
Varginha (1958);

115 ---- Tema livrc S I Jornada Médica de
Aracatuha do Colégio Internacional (IC
Cirurgiocs (1958)

116 - Conferência no Associaclio Médica (IC
Minas Gerais (1958)

117 Tema livre no V Con. do Co1gio
Internacional de Cirurgiães, Poco'; de
Caldas (1959)

113 	 Monograuia porn ingresso no Colegio
Brasileiro de Cirurgioes-Rio (1960)

119	 Tema iivrc a III Jornada Medico do
Varginha (1961);

120 -- Tema livrc a I Jornoln Medico de
Pouso Alegre (1961)

121 Tema Iivrcs no X Congresso Medico
Regional da AssociacSo Paulista tie
Medicina-Mnrilia (1961)

122 Teina llvrc no VI Congresso do Asso-
ciaciio Médica de Minns Gerais-Belo
Horizonte (1961)

123 ---- Tema h ype no I Domingo Ubst'trico (IC
Lainbari (1961)

121	 Morsografia pnra ingrcsso S Academia
de Oftalniologia dc São Paulo (1961)

125 ---- Temns livrcs (3) no XI Congresso Me-
dico Regional do Associaciio Paulista
de Mcclicina - -- São JoSo do Boa Vista
(1962);

126 	 Temas livics (3) no I Congi-esso Me-
dico do Sul d Minas-Yarginha (1962)

127 -- Tema livre no Xli Congresso Brasileiro
de Oftalnologia-Bclo Horizonte (1962)

128	 Teina hivie no instituto Medico de Ulil
Di a-Camliuquira (19 62)

129 - Temas hivrts (3) no VII Conresso do
Associacao Medico de Minas Gerais-
-Juiz dc Fora (1963)

130 - Helalor Oficini do VT! Congrcsso da
Associacao Medico dc Minas (icrais-
-Juiz de Fora (1963)

131 	 Terna livrc no II Domingo Obstétrico
(le Lambnri (1963)

132 -- ConferCncia no Sociedadc Brasiheira tie
Oflaimologi a do Curso d e Pos-Gradua-
cSo (1963);

133 -- Densonstracöes cirdrgicas rio Hospital
(los Servidores do Estado do Rio dc
Janeiro, coristantes do rcfcrido curso
(1963);

134 -- Temas livres (3) 5 reuniSo do ColCgio
Brasilciro de Cirurgides-Cambuquira
(1964)

135 ConferCncins no Sociedade Brasileira
de Oftalmnologia do Curso PSs-Gradua-
cSo (1964);

136 Dcmonstracdes cirdrgicas no Hospital
dos Servidores do Estado do Rio de
Janciro c Hospital da Cruz Vermeiha
da Guanabara, constantcs do referido
Ci11'

137 --- Relator oficiol do renniSo COfljU
Institufo Penido Burnier e CoIé a il
ternacionnd de Cirurgioes 0 , h.
(1961);

138 ---- T€rna livre no XIII Congress0
leiro de Oftihmologin-1lio (1965)

139 - Terna livre no IX Conaresso Br059
tIC Cirurgia-Hio (1965); 	 eIr5

110 ---- Tema livre no VI Congress0 PaRA
ricano de Oftalrnologia-Bio (19G5)

141 	 einas livres a) ao IV Congr 550 '
AssociaçSo Medico Brasileira p0
Alegi. 	 (1965) ; 	 0

142 --- FemnaS h y PeS (5) 00 VIII Congres50 d
Aesociacao Med ica (IC Miflas Gerais.
-flelo Florizonte (1965)

113 - 	 ConferCncins no Sociedade Brasileira
Ic ()ftuimologia do Curso tie
duacao (1965)

111 -- - I )emonstraçdcs crurgicns no
los Servidores do Estndo cia Guanaba.
ri, no Hospital (in Cruz Vermelha da
(uanaoara c no hospital Pedro Em05.
to do (Tranohara constantes do referi.
do CUFSO (1965)

145	 1eriias livrcs (2) 5 XII Jornada Brasj.
he I Pa 9 e Ofta] niologia-Uberaba (1966);

1-16 - Conferéncias na Sociedacie Brasjlejra
ile 01 tolnioingia do Curso tIc PSs-Gra.
(Iuacac) (1966)

147 - I)enionstraçSes cirdrgicas no Hospital
(105 Scrvi(oic s do Fstndo cia Guana-
hnia e Hospital (Ia Cruz Vcrrnelha cons-
tantes do jalerido cuiso (1966);

14 S	 Tuma livre no XIV Congresso Brasi.
I ero dc Oftaliuologia --- São Paulo
(1967);
feinn livic no Viii Congresso Sul-Ame-
ricano Meridional de Oftalmologia-Slo
Paulo ( 19(i7)

159 - Con fcrCncias no Sociedade Brasileira de
()ftalmoiogia do Curso de Pós-Gradua-
çSo (1967);

151 -- DcinonstrncOcs cir(irgicas no Hospital
dos Servidores (10 Estaclo da Guanaba-
ra e Iiopita1 do C iuz Vcrinclha cOfls

tajites do rcferido curo (1967);
152 - - Tema l jvrc S I Jornada Médica de

S no IA) Ii renco (1967);
153 ----Tcma livre ao III Domingo Obstétr0

de Lambari (1968);
15 I --- Confcr5ncias no Sociedade Brasileirs

(IC Ofinlmologia (10 Curso de PSs'
cluocSo (1968)
Deinons[racoes ciiiirgicas no HosP'
(lOS Servidorcs (10 Estado da Gua0
f);ira. Hospit nl do Cruz VermeihO do
Guanaborn c Hospital S,1-1'0 JoSo de Deol

(onstanles do refcrido CurSo (19L'
Terno livre ao V Congresso da
(50 MCdicn i3rasil rn- 	 Bclo HorIZ0

ema  livre 00 IX Congresso da Asso-
ciacSo Medico de Minas Gerais-Belo
Horizonte (1968);
ConfcrCncias no Centro de Estudos Ci-

Ia ro de Resencle do Serviço de Olhos
do Facuiclade de Medicina de RibeirSo
Prcto cia Universidade de São Paulo
(1968)

159 DemonstracSes cirdrgicas no Serviço
de Oihos do Hospital das Clinicas da
Faculdade de Medicina da Universi-
(lade de São Paulo constantes do re-
fcrido curso (1968)

joO	 Tema hivre ao VI Congresso Brasileiro
de Oftalmologin-Porto Alegre (1968)

161 Confei-Cncias nn Sociedade Brasileira
de Oftahmologia do Curso de Pós-Gra-
duacSo (1970);

j62 — I)ernonstracOes cirdrgicas no Hospital
da Cruz Veronelba do Guanabara c Hos-
pital do Instituto Brasiieii-o de Inves-
tigacSes Cnrdiovasculares cia Guana-
bara constantcs do mesmo curso
(1970);

163 - Tema livre 00 XVI Congresso Brasilci-
ro (he Oftalmologia-Campinas (1971);

164 - Conferências na Sociedade Brasiieira
de Oftalmologia c Sociedade de Me-
dicina c Cirurgia do Rio de Janeiro
(10 Curso Anual de PSs-GraduaçSo
(1971);

165 - DernonstracSes cirdi-gicas no Hospital
Escola São Francisco de Assis da Uni-
vcrsidade Federal do Rio dc Janeiro,
constantes do mesmo curso (1971)

166 --- Curso Especial de Patologia das Vias
Lacrirnais ao II Congresso Luso-His-
pano-Brasileii-o de Oftaimologia .Rio de
Janeiro (1972);

167 - DernonstraçSes cirdrgicns no Hospital-
-Escola São Francisco de Assis do Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro
e no Hospital-Escola Pedro Ernesto do
Univei-sidade do Estado da Guanabara,
constantes do mesmo cm-so (1972);

168 	 Temas livrcs (2) ao XVII Congresso
Brasilciro tie Oftairnologia-Salvador
(1973);

169 - Curso Especial dc Patologia Clinica e
CirSrgica das Vias Laci-irnais ao refe-
riclo Congresso - Salvador (1973);

170 - Relator oficiah no Fói-um de Novas
Técnjcas em Cirurgia Ocular corn o
terna Vias Lacrirnais, ao XIII Congres-
so Brasilciro de Cirurgia-Thio de Janci-
ro (1973);

171 Relator oficial do tcrna: ContribuiçSo
ao Tratamento dos LesSes das Vias La-
crirnais Baixas 00 I Corigresso Mun-
dial tie Ei-goflalniologio-Madricl-Espa-
So (1973);

172 	 Curno EspcchI de Cirurgia das Vias
Ilcnlflln :sio XVIII Congrcsso Brass-

(7? (1(751

173 --- Terna livre ao XVIII Congrcsso
Brasiieir 	 tie Oftalmologia-Fortalezn
(1975);

174 - -- ConferCncjas na Sociedade Brasiieira
dc Oftalmologia do Curso Anual tie
Pós-GraduacSo fibs anos de 1973, 1974
e 1975;

173 - - Deinonsti-aci5es circIrgicas no Hospital-
-Escola São Francisco de Assis do Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro
c Ilospital-Escoin Pedro Ernesto do
Univcrsiclocle (ho Estado cia Guanabara
noe nnos de 1973, 1974 e 1975, cons-
tonIcs do refcrjdo curso;

176 ---Gus-so tie Patologia Clinica e Cirdrgi-
en tins \ias Lacrimais,ac onvite do
Depnitarncnto tie Oftalinologia do As-
SociecSo Baiana tie Mcdicina e do Uni-
-crsidadc Fedci-al cia Bahia-Salvador
(1973);

177 -- DeinonstracSes cirSrgicas no Hospilal-
-Escolo do Un jversjdade Federal do
Bahia e no hospital Santa Luzia de
Salvador, constantes do rcfei-ido curso
(1973);

'iraba Ilios Publi cados

178 -----Ciruigia PlSstica c Estética, Revista
Medico Suiminas, 11:1, 94-101 (em co-
I aboracSo)

171) ----Anatornia, Histologia e Fisiologia (las
Vias Locrisnais, Revista Méclica Sul-
ininrs, 11:2, 84-93;

180 ---- Oxitetracichina c Conjuntivite Pncunio-
cOcica, flevista Medico Sulsninas, IV :1,
89-103;

iSi ----Tcrrainiejno e Conjuntivite Pneumocuj-
cica, Aequivos do Instituto Barraquer
cit Borcelona-Espana, Estudios e In-
forniaciones Oftalrnoló gicos, 15, VIII
1957 ( trabalbo laureado)

182 - Como Fnzei- urn Curativo no Ouvido,
1-levista Medico Suirninas, IV:2, 89-92;

183 --- Urgências em Otorrinolai-ingohogia, Re-
vista Méciica Sulminas, IV:2, 53-60;

184 - -- Arnigdaiite e Arnigdalectomja, Revista
Medico Sulminas, IV :1, 7-13;

185 --- A Cirurgia (las AmIgdalas Palatinas e
Seits Resultacios, Revista Médica Stil-
minas, 11:1, 42-47 (em colaboraçSo)

186 --- Sobre urn Caso (IC Milase de Localizn-
cSo AnOrnala, Revista Medico Sulmi-
nas, III :1, 59-67;

187 -- - Por que Uso a TCcnica Donato Voile S
D ac r iocistora-inostonija, Rtvista Médi-
ca Sulniinas, Vi, 16-21;

18$ --- Algurnas Consicicracoes sohi-e a Cirur-
gin cias Vias Lacrirnais, Rcvista MCcil-
en Suluiinas, V :2, 91-93;

189 --- Vias Lacrirnais e Serniologia. Revista
MéO lea Su]iii mis. Vi :1, 34-37;
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19)) - Consideracns Gerais sobre a Cirurgia
(his Vias Lacrirnais, Revista Medica
Sdrninas, VI :1, 13-15;

191 - Sobre 0 Lso Inadequado On (i]ieerina
Fenicad a no Ouviclo, Revista Brasilei-
ia de Otorrinoiai-ingolog in. XXVI:).
66-68;

192	 - A Cirurgia (las Vias Lacrimais e Sens
flesultados, Revista 	 AMMG.	 XI :3.
182-184;

193 -- Estudo Crilico (10 Exarne Radiogi-áfi-
Co das Mastóides, Revista Médica Sul-
minus, V 1 :2, 101-105 (cm colaborac5o)

194 - Consi(lerncSes sobre a Cirurgia (las
Vim; Lacrmais Excretoras. Revista Bra-
sileira Oftalmnologia, XXI:3, 263-276;

195 ---- A Margeni (inS 1)aeriostomias,Anajs do
XII Conresso Brasileiro de Oftalmo-
login, Belo Horizonte. p;ig. 455-457;

196 - AlteruçSes Oftalniológicas (Its Gravidez
C (10 Parto, Revisfa Médiea Sulminas,
VII:1, 32-37;

197 - -- A Cirurgia (las Vms Lacrsrnais c Sens
BesuHado. Ruvista Colégio Brasileiro
Cirurgiöes, Rio, 1960 (monogra fin apre-
senia(n para ingresso no citado
colcgio)

19$ -- Btnite Atrofica Fétida (Ozena) e Ba-
criocis[orrinostornia, Boletirn do Cen-
tro (IC Estudos (IC Oftalmoiogia dc SSo
Paulo, 1911 (inonografia apresentada
parsi ingi-esSo it Aeadenua (IC Oftalmo-
login de SSo Paulo)

1)9) ---- As Sutumas Muco-Mucosas cm Dacrio-
ct';tom-rjnostomja, Anais do XIII Con-
gresso Bmnsileim-o ETC Oftal III ologia, Rio,
p5i. 314-316;

200 -- - 0 Fator Linde em Dacriocjstorririos-
lomin, Annis (10 VI Congresso Pan-Amc-
l'lcnflo de Ofttuiiiiologin, Rio, 1965;

201 Lisozimn : Definiç5o, Conceitos. Al-
guns Aspectos, Anais do VIII Congies-
so cIa AMMG, Belo Horizonte, 1965;

202 -- ACirurgia (las Vms Lacrimais Exere-
torus c Sens Besultados, idem;

203 ---- Histofisiologia da SecrecSo Lacrimal.
idemn

204 - -- Ilistofisielogia (],I 	 Lacrimal,
id em;

205 ----Histopalolr(Qia On Excrecjjo Lacrimal.
idcm

206 --- A Cirum'gin (las Vms Lacrimnis e Sells
Resuliados, Anais (10 IV Congresso (In
AMB --- Porto Alegre, 1966;

207 -----flistopatologma On Excrec5o Laerjmal
Ali,uns \speetos Pr;'iticos, idemn

208 - - Lisozima : 1)efiniç5o e Conceitos 	 Al-
guns Aspectos Pralicos, iclem

20d -- - HeoperaçOes em \ias Lacrimajs.Annis
(t(1 XV Congresso Brasileiro dc Offal-
mologiti 	 - Porto Alegre. 1969;

210 -- - i)ucrimlisliles e J)ur;ioestenoses Art(In Ileums iSo Conjun t;i do I11stjt01
0(00 Buinier e Colégio Internacj
dc Cirurgiñes -- Campinas (1964);tmtaI

211 	 );Ierios (stainS clii Cri ançns.
XVI Congresso Bi-asilniro (IC Oftaimthlogin --- - Canspirmas, 1971

212 ContrilsujeSo no Trntamento dasL
soes (Is Vms Lacrimais AlIas, An.a
do if Congresso Luso - Ilispano Is

Ilrasilciro de Oftnlmologja, Rio 1972;
213 	 Contiiiomiç5o iO lllt(t5ieflto das Le

sOcs (ii(5 \tas Lacrimais Baixas, idem.
21 4 	 lIner iosi )Iilins cm Criuncas, idjem.
215	 ContmOsuic5o no Irntnrnento (las Leses

Ins Vms Lacrimnjs Baixas. Anais do
I Congrsno Mundial de Ergoftai01

M;orid, 1973;
216 - - Contribuiç5o no TltItalneflt( das Le.

snes das Vms Lncm-irnais Baixas, Anais
do XVII Conue-;so I3rasilejro de
itiologin. Salvador, 1973;

217 	 Dun; Con!ribuiçOes i'i Ciruraja das
\mnS Lacrimais Excretoras, Ana' s doXVII Congresso Brasileiro de Oftai.

ologia, Salvador, 1973;
218 - - Dacriocistografia : Técnica e Indiea-

çoeS e Besnitndos, Anais do XVIII Con-
gresso Brasileiro de Oftalmologia, For-
tnlezn, 1975.

Atividades Extraprofissionais

21)) 	 Fundn(iom- do Instiluto Cultural Brasil
- Estndos Tjnidos de Varginha (1958);

22) 	 -i\le mhro fundnclor On Cultura Teuto -
Brnsiieira (Ic Varginhn (1961)

221 - -- Pmesidentc (to Intituto Cultural Brash
- - Estados ljnidos (IC Vnrginha (1958-
1967);

222 -- - residcntc (10 F'iamengo Futebol Clube
Ic Varginha (1961-1965)

223--V ice-Pi-esidente do Clube (IC Varginha
(1961);

224 ---- Organizadoi- dos PelotSes dc Saüde dot
(;ruIos Escoini-es die Varginha (1961):
Patrono do Pciot6o die Snilde (10 GrU'
po Escolni- Afonso Penn (1961);

22); --Orgnnizndor (Ins Pnlestras die Saüde
jnnto n((5 grupos cscoinres (le varginha
(1961);

227 -- Pnmnninfo On turm dn o Ginñsio do Co
leglo (Urnçao (Ic Jesus (1961);

22$ - - Psi mum Jo da tursnn (10 Institulo CU

Iursd Brush --- Estados Tjnidos de \•
ginha (1961);

229 - - Pnraninfo On turinn do Ja i-di in de Ifl
fSnein c Pré-l'i'iniSi-io (in Escola
ioquisil Pso XII de Varginha (1961

230 --- Tm-oféu did) Ano (Pingiiirn (Ia Trib9
Var( ,inhense) 	 Meihor DeSP0T15
(011 1961. 1962 e 1963;

Criador das Olimpiadas dos Estudan-
tes (Ic Varginha (1963)

.39	 Sócio honorSrjo do Grêmio Facit (IC
MSquinas (1963);

33 	 Secretário dos Desportos da Prefeitu -
-	 ra Municipal dc Vnrginha (1963);

931	 Presidente do Conselho Municipal dos
- 	 Desportos dc Varginha (1963-1965)

Paraninfo da turma do GinSsio do Co-235	 légio Cornc5o de Jesus (1963);
236 — Criador 	 (las 	 Olimpiadas 	 Infantis

(1964);

9-37 	 Membro Rcprescntativo do Rotary
 Club do Varginha (1964-1970);

238 - Mcnihro (Ia ComissSo Pró-Fundaçjjo (Ia
 Escola do Enferningern de Varginha

(1964);
239 -- Parnninfo da turma do 2. 9 ciclo do

Colégio Coraçao de Jesus (1964-1965);
240 - Paraninfo (la turma dlo Ginásio (10

Colégio Sete de Outubro (1965)
241 - Paraninfo da turma do Grupo Escolar

Afonso Pena (1965);
242 	 Menibro do Conselho Administrativo do

Clube dos Castores dc Varginha (1965-
1966)

243 - Dimetor de Patrimnônio (10 Flainengo
Futchol Clube de Varginha (1965);

244 - Professor de Fisica e de Qulmica do
Curso Pré-Vestibular da Faculdade dc
Filosofia, Ciências e Letras de Var-
ginha (1965);

	

245	 Professor dc QuImica (10 Colégio Co-
raçSo (Ic Jesus (1965-1969)

	

246	 Presidente cia ComissSo Pró-Fundaço
da Faculdade dc Meclicina dc Varginha
(1965)

247 - Presidente do Flnniengo Futebol Cluhe
die Varginha (1966-1969);

248 - Professor dc FIsica cia SeccSo de Ma-
temmItica (Ia F'aculdade de Filosofia,
CiSneias e Letras die Vargmnha (1966);

	

249	 Conferência sobre Ensino Medico no
Rotary Club die Vnrginhn (1967)

250 -- ConferCneia sobre Ensino Medico no
Rotary Club de Lavrns (1967)

251 - Conferência sobre Ensino Medico na
Faculdade (IC Direito die Varginlin
(1968);

	

252 	 Paraninfo On turma do Gm-upo Escolar
Afonso Pena (196$);

	

253 	 Paraninfo (Ia turma do Grupo Escolar
Brasil (1969)
Presi1cnte do \ni-gmnha TCnis Cluhe
(1969-1973);
Troféu C Diploma Fnrca Novn dc Mi-
nas Gerais (Iistingui(lo como i\Ielhor
P:si'(eiilc In; Pr;(cas Ic Espc(rtcs (1()
F	 ')a	 -inss (2r:(Is 	 le 1969;

256 -----Presidente da ComissSo Pr6-Construç5o
do GinmIsio Coherto do Varginha TCnis
Clube (1970);

257 -- - Sócio honorSm-io do Flmcngo Futchol
Clube de Varginha (1969);

258 --- Presidente d;t ComissSo Organizado-
1;1 (Ins Jogos Ahcrtos do Interior (IC
Minus Gerais (1969, 1970 e 1971)

239 ---- Presidente do Centro TCcnico de En-
sino MCdiio die Varginha (1969)

260 -- Criadlor da Escola TCcnica Industrial
(IC Quimicn (1969);

261 --- Orgunizadom da Sernana CientIfica
On Escola Técnica Industrial die QuI-
mica (1969);

262 --- Auln inaugural On Escola Técnica In-
dustrial (IC Quimica (1969);

263 -- Pnrnninfo On tuna do Colégio Ba-
tista die Varginha (1970)

264 -- -- Pnrnninfo On tum-ma do GinCsio do Co-
iégio Coraçiio (IC Jesus (1970);

265 -- Professor die Quimicn Geral e Quimi-
c;t InorgSnicn On Escola Téenica In-
dustrial (be Quimica (1970-1973);

266 -- Relator coadjuvante do temna Pais e
Filbos On I C din II Seninna Cientifica
On Escoin TCrnica Industrial de Qui-
mica (1969-1970)

267 --- Pni do Ano - - cicito pela Escola Nova
1-Iciena Reis (1970)

268 - - Presidente (In ComnissSo PrO-Fundaçso
(in Escola Superior dc Educaçilo Fisica
(iC Varginha (1971);

269 	 - Professor die Radioquimicn On Escd(-
Ia Técnica Industrial dc QuImica
(1972-1974);

270 --- Convidndo Especial On II Convenç5o
(10 Distrito Leo-20 (IC Varginha (1973)

271 --- Professor die I'rogramas de Sauide da
Escola TCcniea Industrial dc QuImica
(1973);

272 --- ConferCncin sobre Radlioatividadc na
I Jornacia Tecnológica Champagnat,
j) rorn ovi On p do D epa rtam ento de
CiCncias Exprimcntnis do ColCgio Co-
maç5o (IC .Jesus e Escoia die Elctrônica
(1973);

273 - Pcrsonnhdadc do Ano 73 -- Troféu
Pingiijm cia Tn huna Varginhense:

274 -- Destnque (10 Ano-Setor Mcdjcjna 73
- - Promoçao (to .Jornal (Ic Minus (IC
Belo Horizonte.

Oulmos Titulos

275 - Secrctthrio-Gcm-nl On Sceçtio Regional (IC
Varginhn da Associac5 0 Medijcn dc Mi-
nas Gcruis (1958-1960);

270 I)cicgudo elcito (In Sccçiio Regional (IC
\arginha On AssocineSo MCdica die Mi-
nas Gerais junto S Associnciio Mediics(
Elmasiicir;t (1963-1967)
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do Sr. Venicio Alves do Cunha, Secre-t4n 0 tie Estado do Segurança PGblica, infor-In anclo, a respeitc) tb Requerimncnto ri. 0 414,
do Sr. Duputado Neif Jabur, que solicita ins-taiaçSo (IC delegocia regional be policia Cfll
Passos, eneoinlnllornentc) (10 pedido S COSEC,
Para estu(lo;

(lo Sr. José Fernandes I'illio, Seci'eiSi'iode do  (111 EducaçSo, en otenctimento ao
enipenho do Sr. Pi'csjdentc do Assembléjo

no sen lido cia indicaçSo de CSIObC-
Ieclrnents paril 0 l'cal j ZodSt) dt' CXO1IICS su-
Pletm'0 lassos, COlhfOriIIe ResoluçSo 211/75
do Conselbo Estaclual (be EducaçSo:

d o Sr. Francisco de Assis Figueira. 1115-
Pt0r,Ge1.al do Banco Central do Brasil. que,
eI aten ciilnrn to oo Requerimcnio n.' 547, do

236

131.e REUNIAO ORDINARIA, AS 9 HORAS DE 24 DE OUTUBRO
DE 1975

277 President(, do ScccSo Regional de Var-
ginha do Associação Médica de Alinas
Gerais (1967-1969);

27$ -- Tesotireiro cia Seccional Sul de Var-
ginha da AssociaçSo Médica de Minas
Gerais, (1971-1973 e 1973-1975);

279 	 Presidente eleito do Seccionol Sul tie
Vargiriha do AssociaçSo Médica de Mi-
nas (iI'ais e 2. Vice-Presidente do
mesma Associacao (1975-1977)

São 40 trahoihos, Sr. Piesidente, bibs
discrirunados aqui, e oincla a suo parlicipa-
cao CIII congressos e conferências. bern COflhl)
urno série de justificaçoes, que ilustrain o
projeto, que apitsentarnos A Casa, ao tornar
eonh rnecien[o pela puhlieaç ao no órgão ofi-
cial, haverã de. coin entusiasmo, aplaudir a
inicialivo que apri'scntornos ne.ste instante. Tro-
ta-se de uina figura extroordinãria, consti-
tuincj o nosso proposiçao urn ato tie justico que
Sc pratica (0111 aqueles que Se dedicain 00
11(111 COII1Ufl1

Os trabailios c atividodes do extraordinã-
rio cit o(Ii.io, corno niéd ico, cien tista e figura
huiinana, justificain irleu projeto . lenho cer-
lezo de que scu curriculum i'iluese rá verifico-
do coin extraordinãrio entusiasrno pela Mesa
do Assernhieio e pelos ilustres membros ito
Conseiho (1 a 	 E'iI aih a

Portanto, Sr. Presidente, Si's. l)eputados,
abro hoje uiiio excecSo, ito apresenlar e subs-
('lever UIT1 proicto tine concede o titulo tic Ci-
dadao Honorãrio de Minas Gerais a urn ciba-
tlao brosileiro . E justica, Sr. Prcsidente, ape-
1105 justici) (UC SC pratica

Matéria Aprovada

11 EQUERIMENTOS

Do Sr. Deputailo Gerordo 14 enault, pe-
nnibo a conslituiç5o de urna conIissao tie Sill-
dicancia pai'ii invcstigar OS COUSOS do CI'iSC (IC
ColnerclaiiZacao do ferro-gusa, apontando me-
d dos pora soluçao do grave proi)leInO

do Sr. 1)epiilodo Jesus Trindade, soli-
citondo suspi'nsao dos trabaihos do Casa no
Dia do Funcionãrio Piiblico, 28 prOxilno

do Sr. Dcpubacio Euripedes Craide, PrOp0.
do 1101 volo de eongrotubaçOcs corn o I-tevm0
Padre SehostiSo Mendes, Superior do Ca-
raço, e oos Srs . Cornél io .Joaquiin Net 0 e
gellio I1icoidoni Filho, do AssociacSo dos p
-Aiuns e Ainigos (los Lazoristas, pela passa.
gem ilt Iflais 011) afliVel'Sãl'iO (in eStahelecj
llhento

do Sr. Deputado Sérgio Ferraro, prop00
do 11111 volo (IC congratutaçoes corn o flOVPresidente do Diretói-io Acadêmico cia Facui_

ode (ft 1)irei bo Oeste tie Minas. (be Div106
polis, Jose Francisco lives, que assumju
('0100 a 18 (to ('jTflf'

n. li-Ill, do Sr. I)eputodo José Santana'
solici Landu OOS Srs. Ministro do Inddstrja e
Coméreio c Presidente do lnstituto do Açdcar
C do Alcool suhsichos (IC equahzacao de pre-
cos a lovouro de eana-de-ocucor clog Estados
(Ic Minas Gerais, Bit) de Janeiro e Espirito
Sam lo, 00 fliVil (to que e conccdnlo OOS Es-
1,1(105 (Ia i'egi(o Norte-Yordeste

I)ARECEIl ES

Dc redacao final (105 Projelos de Resolu.
eie N:s 161. 162. 164, 223. 225 e 228; e dos
Projebos de Lei n.s 117, 151, 152, 175, 176,
187, 188. 190. 195, 201, 201. 214, 215, 217,
222, 226, 227. 244 e 248.

PIi()J FTOS DE LEI

N.' 98, do Si'. l)epubado Carlos Eloy, que
leelna de Ulilida(ie publica o Centro Espl-
rila Anon' c Luz, (Ic Matozinhos;

ic 131. do Si', Depubido Alililcor Pado-
VOflI, (lilt' (1(11010 (IC Utibi)lO)le pubbico o Es-
pork , Clii he l)outor \obadao, tic Juiz de Fora;

ii.' 182, en) (hUe C) Sr. Depu [ado 1)omingos
Lan lii) (Ia a (I cnoiliin açao (IC Férurn Wilson

I vo rc'ngo dc Oliveira ao forum do Cornarca
lie Rio Pii'ocieaha;

n.' 183. do Sr. 1)eputado Cicero Dumont,
tine deebara Ic utilidadc puhlica a Fundação
Cultural de Piraceino

Sr. I 1 cputad0 Nunes Coelho. solicitanijo cria-
cilo )le ogCncia (To Banco (10 Brasil S. A. em
Peçanha, eselarece sec o assunto be cornpetên-
cia do Conselho Monetcirio Nacional

(to Sr. Alcindo Mendes de Oliveira, Dire-
tor-Gei'ai do Departamento de Estradas de Ro-
Ilageni de Minas Gerais, a respeito do Requeri-
menlo n2' 465 do Sr. Deputailo Eucljdcs Cm-
bra, one formula apelo para o afastarnento da
l'odovja Pitonguj -- BR-262, no próximo exer-
('(do, csclarecendo a inclus j'jo lie Dci obra nohicni 	 1976/1977;

(1)1 Sr José Fernandes Filho, SecretS-
rio lie Estado cia EducaçSo, CIII atenclimento
a() Ht'querirnento n. 9 461, do Sr. Deputado
Sérgio Olavo Costa, solicitando reparos e am-
pliacSo no Escola Estadual Tolomeu Casali,
lie (ioioni'i, Distrito dc Rio Novo, Coiflunicon-
(It) () cneiimninliornento (10 assunto S Asscssoria
(IC Planc'jamento e CoorcienacSo do Secretaria
do FducoçSo

Proposiçoes

PB()JET() DE LEI N.' 295/75

I )eelo ro (Ic UI ilidad e puhhca o Centro
1-spirito Cultural Euripedcs Barsanuifo

A AssemblCia Legislativa do Estado do
Minas Gerais ctecreta

1 . 0 - - - Fica )ieClorodo tie utilidade
publico o Centro Espirita Cultural Euripedes
Barsanulfo, coin sede em Conquista, neste
Es tad o

Art. 2." --- Revogamn-se as disposiçoes em
lIlmitrari o

Art. U - Esta lei entro em vigor no
11010 tic StIi pubhicaçSo.

Solo dos ReuniSes, 13 de ouiuhro do 1975

Milton Limo --- Genésio Bernardino - -
(;olIo's Moreira - Said .4rges ----Emilio liwl-
(lad 	 -- .S'érqio 0/ quo Costa.

.JIlNtificacbo -- A AssociocSu Centro Es-
pirito Cultural Euripedes Barsonulfo, COI11 SC-
lIe c-in Conquisto, fol fundada em 1." (IC marco
de 1956 e adquiriu personolidadc juridjea em
26 de nhril (be 1956.

.-\ ('fitidade tern por finalidadc' 0 Ptica
Ii) (-orillade espiritual. IIlOI') I e mat, riot, por
lodos us mneios 00 scu alcanec .1 cliretoria

pBESII)I:NCIA J)US SRS. DEPUTADOS 1010
FERRAz e GEBABDO RENAULT

Comparecimento

foal) I'UI'l'OZ - 	 Wilson lanure - -- Lbcjo
lie Sotzo CrUz -- Sud Argcs 	 Pedro Gustjn._-Aniilcar Padovani 	 I AntOri j Dios - - Ar-
mr Foon)Ies - Cai']ts Eiov - - Carios L('mos

CIir'loviju Chiajoulia - 	 Cicero Dumont
(:\-r( i\laeieb - 	 J)ilIon (1(nohr(\'( - 	 J)elfjrii

Biheiro --- Dênio Morciro -- Domini.os Lanno
Emilio Gallo - Emilio Haddad -----Euclicles

Cinira LUI'ipe)ieS C1'ai(ie FI'It)i)( \'oscon-celloS - - I'erriz Cahlas - - ( j efléSjo Il('i'flardjno
- Gerardo Renault --Comes Moreira
Humbe rto  (it' Almeido ---Jesus Trindade
Joan Mactrues - -- Joao Pinto Bihcjro --Jorge
Orlando Corone - -- José Loviobo - ,Jose San-
tana ---- Luiz Baccar j n j .--- Mcndes Barros
11111011 Linia --- Milton Sailes - - Morvan Acaya-
ha - - Neil' .Jaljur -- - Nilson (itntijo -- Nunes
Coelho --- Rairnundo .Albcrgoria -- Ronaicbo
Canecbo - 	 SebastiSo Nascinhento - 	 Sérgio
Olavo Costa - TelCrnoeo Pompci - . Vicente
Guabiroba.

Expediente

OF!CIOS

168, do Sr. Governadoi- Aureliano
Chaves, cm atendunento a requerimncnto (10
Sr. Deputaco Neif Jabur, solicitando insta-
laçao de delegacia regional (be pohcia em
Passos, encominhando csdlarecimcnto do Sr.
SecretSrjo be Segurança Pdljlica lie (JUC 0
aSSUnto estS SCfi)io Ol)J('tO (IC ('stUdc) pelaCOSEG;
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fui eleita em asseinbieja geral para ulil perzodo
de urn ano, e scus rnernbros nao recebern
rem linientos pelo exercIcio (10 cargo.

Para instruir este projeto, a Associacao
Centro Espirita Cultural Euripedes Barsanulfo
a)resenta os seguintes clocurnentos : 1) certidilo
(IC personalidade jurIdica; 2) ateslado de juiz
(IC (lireito (1C (tue a enti(lade está cut

 ha mais (IC dois anos e de ciue os car-
gus (IC sua diretoria mio são reinunerados,
sendo scus inembros pessoas idoneas; 3) co-
pia do estatuto

Considerando que a entidade satisfaz os
requisitos legais e presta servicos a socieda-
(IC, estarnus certo; cia aprovacão do presen-
Ic pI'ojeto pela Casa

Millon Limo

PROJETO DE LET N.° 296/75

i)eclara de utilidadc pdblica a Cor-
poraçSo Musical Lira Per(loense, da ci-
dade dc PerdScs.

A Assembleia Legislativa do Estado de
.Minasa;; Gerais decreta

Art. I . - Fica declarada (IC utilidade
publica a CorporaçSo Musical Lira Perdoense,
cntidacic secliacla em PerdOes ----- MG.

Art. 2. - - Revogadas as clisposiçOes em
contrario, esta lei entrarã em vigor na data de
r iii( Ijtihlicaiao

Sala this BeuniOes, 24 de outubro (Ic 1975

Curios Eloy 	 - Pedro Gus/in ---- Cicero
Dumont -------trtiir Fogundes --- .1 nldnio Thus

Fdbio Vasconccilos - Emilio Gallo.

Jusiificagdo ----- A CorporacSo Musical Lira
I er;ioense i'stá Iegalrncntc con stitulda, corn
Sc(ie c loro na cidade dc PcrdOes, prospero
niun iciplo (itt regi so sul-mineira . Os atos
tie constituiçao (in entidade datarn dc 1970,
encontrando-se cievidaincntc registrados no
(larlério do Registro de Pessoas .JurIdicas
Corno se ye (IC scus estatutos, a organização
1cm por finaliciacie ci esenvolver c incrernentar
o estuclo artistico-inusical no iTiUflicipio em

CStA sedjada A sua (iiretoria nSo per-
cci)c' qualcjucr rciiluncraçao c, conforme se
cumprova pelo aleslacio an Cxc), a CorporacSo
Musical Lira Pcrdoense funciona he mais de
(lois anos.

Assiut, verifica-se que ii entidacle tern to-
dos OS requisitos legais para ser cieciaracia
ic utilidade pubhca C gozar dos beneficios

que CSSa cond icao The trarC

Curios Eboy

REQUERIMENTOS

N. 698. do Sr. Deputado José Santana,
sOlicitan(Io ao Diretor-Geral (to DNER ligaçCo
tufaiIica do Irecho entre São Gonçalo do
Ahaeté c a BR-365;

n.' 699, do Sr. i)cputado Cicero
solicitando aos Sis. Presidente da Republic'
c Ministro do ExCrcito a nSO-extinçeo
CPOR de Belo Horizonte; 	 0

n. 700, do Sr. Deputado JoCo Pinto
beiro, solicitando ao Sr. Govern-idol , do E5.
tado C ao Presidente da Comissiio dc Controle
Ambiental cia RegiCo Metropolitana provj
denctas contra a pedreira Minas CerCmjca
do Bairro Riacho cias Pedras, clue estC poluj0.
do tocla a area adjacente;

n. 701, do Sr. Deputado FChio Vasconcei
los, solicitando ao Sr. Governador (10 Estado
ci asfaltamento cia estrada ligando a MG-56
Punk' Nova --- Rio Casca, a Jequeri, num tre
Cl])) (IC 15.100 metros;

n.' 702, (10 Sr. I)eputado Gerardo Re-
nault, sohcitancio ao Sr. Governador e ao Sr.
SecretCrio de Trabaiho e AcSo Social constru.
gao dc praga dc esportes cm Arcos;

do Sr. Deputado Comes Moreira, Soljci_
tando suspensCo dos trabaihos da Casa no
dia 27 do corrente.

Comunicacöes

Do Sr. Deputado Milton Lima, notifican-
do o falecimento do Sr. Manoel Dornelas dos
Santos, na cidade de Araguari;

do Sr. Deputado José Santana, solicitan-
(10 voto de pesar pelo falecimento cia Sra.
Rosa Pedroso dc Almeicla, do Distrito de An-
(I redjuice

Parecer

ltdCeheu parecer favoravel

oral, do Sr. Deputado Antonio Dias, 0
Requcrirnento n. 0 699.

Rcceheu parecer de redacSo final:

PROJETO DE LET N. y 244/75

DispOc sobre o reajustarncnto dos va-
lures dos simbolos, vencimdntos, soldos
c proventos do pessoal civil e militar do
1 0ocicr Executivo e (la outras pros"-
iIenc'ias.

A Assembléia Legislali-va do Estado de
Minas Gerais d ecreta

Art. 1. -- - A partir dc 1. o de outubro de
1975, us valores dos sinibolos, vencimefltoS,
soldos e IJro\entos do pessoal civil e militar
do Poder Executivo ficain reajustados na fo r

-ma desta let c de acordo corn as tabelas COUS

tt,ntcs dos AfleXOs I a IX, assim dliscriminados.

T - ---- o Anexo I, contendo os simbolOs V1
a V-75 previstos no Anexo IT do Quadro Per-
manente, a ciue se refere o Decreto fl.° 16.
de 10 de julho de 1974;

Art. 2. - --- Apliea-sc at) servidor remune-
rado dti Justiça de 1.0 InstCncia, no que couber,
o reajustariento dlecori'ente das tabelas cons-
tantes dos AnexoS II e VIII clesta let,

Art. 3-" - Os vCncimnentos (10.5 cargos de
SecretCrio dc Estado passam a 5cr, a paz-tic (IC1 . 0 (le outubro de 1975, dc cr ., 10. 000,00 men-sais.

IrCtrafo Onico -- - Aus cargos dc clue
trata este artigo, coino representageo mc-
rente no ';cu exercIcio, éatribujda a verba
be Cr 96.000,00 anuais, a Ptui'tir de 1.' dc
outuljro (1 e 1975, pagCvel cut (bUOdci1nos

Art, 4," - 	 Os vcncinci]tos dos cargos
de ScerctCrjo Adjunto, AdIvo gado_(;er doEstaclo, COn sullor-Chefe iltt Assessoria T6cni-
00-Consu1tjvi, Dii'etor da Imprensti Oficial, Di-reio i- do Dept;rtarzi C ntu (IC 11 epresen tagao doGovernu tin Esttu]0 dc Mines Gerais cui Bra-
silia, Cooi'di mat or (IC Cult ura C Seci'e[ijrio Par-
tiCU1t' do (io\'erna clot' passam a Set', a partii'
de 1, ie uutuiji'o (IC 1975, (IC Crst 7.800,00flenstus, ficancto extinto o cargo de código
EXl1q1 Consttiute do Anexo X\'IlI (10 Dc-
creto n: 16.686, dc 27 IC outulji'o dc 1974.

ParCgrtifci Cnico - -- Aus Cargos
trata este artigo, coin 	

dc' quc'
o rcprescntagao ineren-te	

seu Cxerricio, é atrihuida a vcrba dcCr$ 50-400,00, a partir tic' 1:' de outubrct dc
pagCvcl cut

Art. 5,9 - Aos ocupantes dos cargos de
ComnandanteGcral da PolIcia Militar, Chefe do
Gabinete Militar do Governadoi' do Estado e
.hefe do Esta do-Major da Policia Militar flea,'uabmne 	

atribuida, a titulo de representa-

cCo iflcren[e no exerciejo dos cargos respecti-
vos, uma verha de Ci'$ 60.000,00 arivais, apartir de 1. v de outubro de 1975, pagãvel em
(IuodlCcjmos.

Art. 6.'- -- A verba (Ic representacao
previle nc'.sta let sornente é pagCvel no titular
enquanto perinanecer no cxei'cicjo do cargo

n'cspectivo ag sc incorporanilo no vencirnen-
to on soldo e ncrn aos proveritos da inativi-
dade,

Art. 7.' -- Os vcnciuientos (Jos sc i'vi-
clores tic) Quaclro Suplemenfar a que se cc-
ferc' a Lei n. 9 5.842, dc 13 de dezenibro de
1971, sã() us constantes da tahcla de niveis
dc' vencimnentos a que Sc refere o Anexo II,(IC ncorclo corn a tahela (IC corresponclência
('On 'antc dci AnCXO X clesta lei.

Art. 8. - Os ex-empl'egados (la Navega-
gao Mineira do Rio São Francisco ciuc, em dc-
(Oi'iCflCjj do contratu firmado pelo Estaclo
dc Minus Gerais corn a CornissCo do Vale do
São Francisco, en] 6 dc junho de 1967, passa-
i'arn a scr rernunerados pebo Estado, serão
enquadirticlos nos niveis (IC vencinentos I a
XXII a quc' se refere o Anexo dri Lei n.9
6.597 1 dc 1. dc julho (id 1975.

§ 1. - 0 enquadrarnentu far-se-6 no nivel
de vcnciuten to imecliatamcntc . Superior no do
salCrio atualti;cntc perccb;cic pelo cx-empre.
gado, miCo c'omputados os aclicionais pur tem-
po dc sel'vigo, nCin o ahonu familiar, que pas-
sarilo a ser pagos dc acordu corn a legisla-
tan estacIual

2.' --- 0 pcssoal a que se rcfci'e este ar-
I i;o scrC loticlo na Sccretarja (IC Estaclo cia
Fazenda, sc in prejuizo cia sun Posterior mo-
viznentagact devendo a Sed'retaria de Estado
(IC .\.drn;nist,'acSo prornover, no prazo mCxi-
'no de 30 this, a regularizagao da sun situacCo
fun eional

Art. 9.'-' - -- Apliea-se aos funcionCrios inn-
ivos, em funçCes gratificacIa, on que tenhani

iido, nos td'rmos cia lei, garantila a continui-
dade (In percepgCo de funcoes gratificadas
siuhjol() F'G . 1 a FG. 9) on clas gi'atificagOcs
le exerciciu a q uc se refere o art. 5•9, § 3,

(In Let n. 9 5. 126, dc 19 dc maio tIc 1970, o clis-
pustct no itt, 3,9, 11cm I, do Decreto n.9
17.045 dc 10 de macgo dc 1975.

1.'-' -- -- 0 aumento a Cl ue se i'efere o ar-
lieu sc'iC eabcmibado soJJI'e 0 sinibolo da fun-
c'Co .p'afific'ade cc scdii'e o valor cIa ratifica-
Cad), no ci)sO dc funciunCrjo cut

ativiclade, on
sohic u valor ( Jos provcntos, no caso dc inn-

iVO

2." - - As gi'atificagocs de chefia C (Ic
so hc'hc'f'jn(lc Exatcji'jn it quc' Se refere o art
5.". § '3.', da Lei n. 5' .426'  19 de maio de
197o, niio podierCc) excedem' respectivamente,

	

50 	 c 30 	 da r'eniuner;j g Cd) do funcionCrio,
§ 3.'-' - - A dit'crenca uiaior do valor das

,craIificacoes,e que se m'eferc ci parCgi-afo an-
Icier c dns funcOcs gratificacia5 aumentadas
nos terinos destc artigo serC considci'ada co-
mu \'afltagefl] pessoal, a sec ahscjrv j da pclos
aunic'ntos decui'rentes de.sta bc'i c die lets pos-
teriom'c's

11 --- o Anexo it, contendo us niveis dc
rcnci mc' fto de I a XXII;

Ill - - OS Anexos Ill-A, 111-13 e 111-C, coin-
prcende n dlo os niveis de v eneimentos dos car-
gos do Quadro Permanente do MagistCrio, a
ue se refere a Let n. 9 6.277, dc 27 de dezem-

bro de 1975, e o valor do iricentivo C produti-
vida(le;

IN' -- o Anexo IV, conlendo us flIvcjs dc
vencimnCntos dos cargos do Quadro Comple-
litenta r do Macp steri0 a quc se refere a Lei

6.277, dc 27 (IC dezemljro dc 1973;
V -- o Anexo V, contendo OS niycis de

I vencirnentOs (Jos cat-gus niencionados no Anexo
fl da Lei n:) 6.597, de 1:' de julho dc 1975;

VI - --- us ACXOS VI-A e V[-B , coiiiprcen-
os sil " l )( do s (IC vencimen los dos cargos

to Qnadro Especifico (Ia Policia Civil, a que
SC refei'e a Lei n. 9 6.499, de 4 dc clezembro de
1974;

V1 T-- - o Anexo VII, contenclo os valores
- dos solilus dos oficiais e Pragas (in Polic'ja

Militar

VIII ----- o Anixu VIII, contend o os slut-
jobs de vencimen los dos cargos dc provimen-
to em COiiilsSCo (C-i a C-il

IX - - o Aricxo IX, cumpreenclendo os
simbolos das funcoes gi'atificads (F'G-i a
FG-9).
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4. y -- 0 reajus[ainento dos iiroventos
((OS inativos, concedido nos termos deste ar-
iio, al)sorv, 1' OS aurnentos percebidos nos
tcrrnos (Ia Lei n. 9 6.597, de 1•9 de juiho de
1975, e os decorrentes da aplicacão desta lei.

Art. 10 A partir de 1. de outubro de
de 1975, Os proventos dos servidores inativos
civis e militares da administraçSo diretame p

-le subordinada ao Poder Executivo serSo rea-
ustados (Ia seguinte forma

I ---- 8% para o.s inattvos beneficiaIos
pela Lei n.- 6.597, dc 1. 9 dc juiho de 1975;

II 24 1/o para os inativos do Quadro Per-
iilanente do MagistOrio, a que se refere a Lei
n. y 6.277, dc 27 de dezembro dc 1973;

III - 24% pam os inativos do Quadro
CompIernentar (10 Magistério, a qUc se refere
a Lei n. 6.277, dc 27 dc dezembro de 1973;

IV ---- 18% para os inativos (10 Magistério,
a cue se refere o art. 3 , 1 , inciso I, do Deere-
lo n. 17.040, de 7 de marco dc 1975;

V -----18% pam os inativos do Quadro Es-
pecilico cia Poilcia Civil nSio beneficiados peia
Lei n. 9 6.597. de 1.' dc juiho de 1975;

VI - para os inativos cia Policia Militar,
api icain-se os vaiores dos soldos constantes

C) AOCXO VII (testa lei;Ici
VII - 	 3-i % sobre os i)rO\Cfl105 dos ma-

t ivos do Quad ro Pertuanente a que se refere
o I)ecreto n. 16.109, (IC 10 de juiho dc 1974;

-VIII - - 34% sobre Os proventos de 1•9 dc
outubro dc 1974, dc servidores aposentados
em cargos n5o relacionados nos incisos an-
teriores, oem beneficiados pelos Decrctos n.S
17.040, dc 7 d marco tie 1975, e 17.045, de
itt de marco de 1975.

Art. 11 ---- A partir de 1. 9 dc outubro de
1975, inclusive para apiicacão do disposto
ncsta ici, os provenlos dos funcionrios ma-
tivos scriio fixados corn observância do dis-
posto no art. 3. e SCIIS parágrafos da Lei n.9
6.565, de 17 dc abril de 1975.

Art. 12 ---- Dc acordo corn o disposto no
art. 103, parárafo dnico, alinea "b", da Cons-
tituicSo do Estado, as proventos da inativi-
dade serSo revistos quando, em funcSo da ai-
tcraçiio do poder aquisitivo cia moeda, se 010-
(Iifcarem os vcncirncntos dos funcionários cm
a tividade

Art. 13 - A partir de 1. 9 de outubro de
1975, as pcnsSes pagas pelo Tesouro terSo urn
valor minima dc Cr 340,00 inensais

Art. 14 - A partir dc 1. dc outubro dc
1975, fica aumentado cm 50% o valor do abo-
U () lam iliac fixo

Art. 15 - Nos cálcuios decorrentes da
aplicaçSo (Testa lei, dcsprczar-se-So as fraçSes
dc cruzejros, inclusive corn rclaçSo as vanta-
gens fixadas corn base IIOS valores dc niveis
(11L vencim entos

Art. 16 -- Aos atuais ocupantes, cni ca-
rater efetivo, dos cargos de Diretor de Grupo
Escolar c Inspetot' Scccional de Ensino Pci-
itiarlo fica assegurado a direito dc perceber,

como vcnciiuento, o valor estabeiccido para
OS cargos de Diretor, simbolo 1)-1, grau C, e
Inspetoi Escolar sImbolo 1-1, grau C, respecti
vamentc.

Art. 17 --- An atual ocupantc de cargo
dc magistério, estável no serviço piblico, fla
funç5o dc Diretor dc Grupo Escolar, dc Ins-
pctor Seccional dc Ensino Primdrio On 

de
1)iretor dc Ensino Méciio, i data da Lei n.9
6.277, dc 27 (Ic dazemhro dc 1973, apliea.se
o disposto no art. 22 e seus parâgrafos da Lei
n. 5.945, dc 11 de julho de 1972, observado
o valor do sirnboio correspondente a classifj_
cacao da iinidade (IC ensino ontic exerce a
funçiio, coin o vencimento rnInimo dos sIrn.
bolos V-i grau A, I-i ,, ran A e D-3 grau A, res-
pectivflhilcfll-C

laragrafo ttnico ---- Para efcito deste ar-
I io, conta-se o tempo dc efetivo exercicio das
funçdcs nele mencionadas, IfleSiTlO quc ante.
1 , 10r i) vjgncja da Lei n. 6.277, de 27 de de-
ziinbro dc 1973.

Art. 18 - -A gratificagSo percebida hfi
louis dc quatro anos, on data (Testa lei, na
forma prcvista no art. 38, 50, da Lei n.'
3.214. dc 16 (Ic outubro dc 1964, constitujrá
vantn gem pessoal (to funci onarlo que retor-
oar d rcpitr tic5o cit onigeni 0(1 clispensado da
fnncao, sem sec a ped ido

Pariigrafo unico --- A vantagem pessoal,
refenida no artigo, será absorvida pelo venci-
inento did) cargo qtie 0 funciontrio vier a
ocupar no Quadro Permanente, de que trata
a Dccreto n.- 16A09, die it) dc juiho de 1974.

ArL 19 - - As despcsas dccorrentes da
cxceucSo (lesla lei correi'ao a conta das do-
IaçOes orçamnentarias prOprias, ficando ainda
o Podcr Executivo autorizado a abrir cré-
(lilt) suplenicntar, ate o lirnitc neccssário, e a
anular dota(. oes orçamcntarias pam esse fim.

Art. 20 - -- Esta lei entra cm vigor na data
(IC sua pubiicac5o, revogados 0 art. 7,1 da
Lei n:- 6.565, dc 17 dc abril de 1975, e de-
Inuis diisposiçocs em contrtrio.

Sala das Cornissöes, 27 dc outubro de 1975

L)onminqos Lajino, Presidcnte e Relator;
Ateif Jcibur --- ArnIlcar Padovani - AntónW
Dias ---- José Santana.

Oradores

EXTJNçAO 1)0 CPOR DE BELO HORIZONTE

0 SE. DEPCTAI)0 CICERO i)UMONT -
Sr. Presidenic, Srs . Deputados .A irnPre1
so, cspeeialmucnte a desta Capital, y en) aflUfl
eiando clue estS naC; cogitacOes do Govern0
Federal a extinçSo do CPOR (le Belo HorIZOfl
Ic. Essc organismno militar. quo aqui exerce
,di) alivi tiade ha nlais die unto cl:zcna de ijfl0S,
tern a sea favor a preparaç5o da juventilde
univcrsitária mnincira. 	 Escola tie prePa
cab mniliiar, C, ao mnesmno tempo, Lima escOla
dc prcparacao civica, e os jovenS que P9
all 1Cm passado receberam a mcihor formna
soljic Os aspcetos refeiidos .AlCm disSO, 0

cpoB oferccia especial oportunidadc para o
studlantc die nivcl universitiIrjo cumprir silas

0 rigaçdcs inilitares, scm prcjudicar o desen-
oIvjmento do son curso. Ncsta hora cm

qtic se anUncja a dccis5o do Governo, que
ccrtainentc tcrá os moti y os mais ponderávejs

n]ais serbs, creio scr urna obrigacao desta
Casa testcmunliai' ao Sr. Presiclente cia Repd-
blica e ao Sr. Ministro do ExCrcito a imnpor-
linda c a relcvancja (Testa instituiç5o na
forfliacao da juventudic de Minas Gerais. Quem
abe, manifestaçoes como a (Testa Casa, so-
uadas a outras tie outros órgSos c setores,
poderSo ofem-ecer elementos novos par o re-
studIo do assunto? Sc n5o lograi- esta ma-

0jfestaç5o o objetivo descjado, isto é, a per-
nanG fl c i a did) flosso quericto CPOB, pclo me-
os ficama COiflo tcstcrnunho do reconheci-
enIo did) povo mine 11-0 a quantos se dcdica-

ram a esta entidiadle em Minus Gerais, no pre-
paro din nossa juvcntudc.

Assim, Sr. Prcsidcnte, passo as m5os die
' Exa. urn requcriniento, urn apelo ao Sr.
pi-esiclente da Repahijea c ao Sr. Ministro do
Exército, no scntido die que n5o se extinga o
gpOR die Belo Horizonte.

IiIPLANTAAO DE INDUSTRIAS EM ARAXA

O SR. DEPIJTADO EURIPEDES CRAIDE
Sr. Prcsidente c Sm-s. Deputados, quantas

vezcs nós ternos assomado a esta trihuna, para
fazer apclos ao Govemno do Estaclo, apclos ate
insistcutes jiara quo dc voltasse as vistas para
o Triingulo Mineiro, no sctor cia industriali-
zacao. Quantas vezes temos procurado apciar
pama 0 Conselho (10 Desenvolvimento Indus-
trial, lxua clue dc acordc dcstc rmlai-asmo em
que se cncontra e faça algo pcla cidacle die
L'beraba! No entanto, através do esforco da-
quela gcnte, da dledicaçiio c do carinho coin
que 0 povo dc Uberaha tern-se lançado a
lula eni husea dc intlOstrias para sun cidade,
aquele municIpio \'em-se imponclo no conceito
industrial c cis que agora consegue quc scja ins-
talada all a importante indñstria cia VALEFER-
TIL. Uheraha Se smtua numa posicSO privi-
Iegiacla dicviclo a sua proximnidacle corn Os
Estados die Colas c Matti Grosso, e a instalacSo
ticss indñsti-ia Ilie P Ossibilita rA o Crcscimcfl-
to necessanjo c, aincia, fará coin que Minas
tenha, atravCs do 1CM, condicoes die dar urna
feiçao die tleScflvolv j fllento aquela cidade, quc,lilegavelmnen C urna dias mnaiomcs dc nosso
EStado

Tal faIn ti eve tamnhém ocorrel- corn rc-
acao a outm-as cidades do Triângulo Minciro,
entre Chas citarnos a cidiade dc Araxa, para

a qual estamos piciteando a instala ç So cia usi-
Ia (IC amnSflio-urC j a pois, naquele municIpio,
I solo C fértil c m .ico em minerals. Assirn, a

clue é die ciiflcil transporte, scrá apro-
Vemlada no próprio local em quo é produzjda.A atenç 0 clas autom-idades deve-se voltar para
' .1 idade die AraxC, que muito tern fcito por
lmflas no setor tic tunismo e agora fará no

m lor die minénios, esse mesmo miner-jo a que
Brasil Sc hança cm busca die sua rcdençSo

em000mica

Nesta oportnnidadc, trazcmos o flOsSo ape-
Jo ao Govern( do Estaclo die Minas, para que
voile as suns vistas par Am'axá e Uberaba,
clois pClos tic grandic valor no ec000mja de
nosso Estacio, eapazcs die aeionar os cofres da
Secretaria do Fazencla

A POLUIçA() NO BAIRRO RIACHO DAS
PEDRA S

0 SR. i)EPUTADO JOAO PINTO RIBEI-
HO ---- Sr. Prcsidicntc e Srs. Deputados, esta-
IflOS encarninbando a Mesa, para ser subme-
tido 01)reciaç5o cia Casa, requerimento soli-
citandlo providCncias contra a pedreira Minas
Ceramic-a, do Bairro Riacho dos Pedras, quo
está poltundio todia a area adjaccntc - Anexo
00 requerimcmfto, aprcsentan-ios urn abaixo-
-assinatlo corn 438 assirmatui-as die moradiores
(to Bairro Macho dos Pedras, que, a cada din,
sofrem imlais os riscos cia pedreira - Várias
residiCmicias jC aprescntam trincas c aigurnas
ale Jm'm desahararn

Pm- isso, cstanios apelantlo para o Sr. Go-
vemnacior do Estado, no senticlo die quo baja
major fiscalizaçiio diessas imrcgularidadies por
panIc cia peclreira

FUNCIONAMENTO DOS COLEGIOS FERRO-
VIARIOS

0 SR. l)EPUTAI)O ANTONIO i)IAS -
Si. Presicientc, Srs. Dcputados. Faco, na
rcuniiio tie bojc, cmiii apelo e pcco a ajucla dos
nicdis colegas dieputados pal-a urn problema
tic alla relcvSncja e significaç5o para o en-
sino no Estatbo die Minas Gerais.

Havia os chamados ginásios ferroviários
cm toda a regiSo do Estaclo tie Minas Gerais.
Em nOSSa cidiadie, MonIes Claros, funcionou,
ticsde 1960 ate o ano passaclo, o Ginasio Fer-
roviSrio die Montes Claros, que, n5o e prediso
dizer, atendia a urn nOmero imcnso e signi-
ficativo die alunos claquela m-egiSo. 0 Ginásio
FerroviCrio, cm nossa rcgiiio, era o que mais
atendia aqucles quo mais prcdisavam. Ser-
via a estudantes que, por sua origem, prove-
nientes tic familias paupérnimas, n5o tinham
condiçCes nemn nieios para passar nos con-
torsos dc scleçSo dias escolas oficiais e que,
poi- outro lado, devido a prccariedade dos seuS
reccmrsos, 11 ,10 pocliarn, die maneira aiguma, pa-
gar os Seus cstucios na rede particular die en-
sino, que C extrernarnente onerosa. Por isso
é que a soluc5o ciatla no ano passado, die trans-
ferCncimt dos alunos cio Fcrroviárjo para o
(oIéjo PolivAcnte die MonIes Claros, ate 31
die diczemhm-o the 1975, nio C dc maneira al-
gurna, aqucla quc nCs, educadiores e sobretudo
mepresentantes do povo, almejamos par o nos-
so Estatio.

E poi- isso que sohcitamos o apoio die V.
Exas., nobmes colegas Deputadios, e die V.
Exa., Sr. Prcsiclentc, para que o Presidente
da Bede Fcrrovjária Federal S.A. fa ca fun-
cionar novamente nab apenas na cidiade de
MonIes Ciaros, mas em todo o Estadio die Minas
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Gerais, os chamados colégios ferroviârios, que
tanto bern fizerarn ao ensino e a educacão do
Eslaclo. E o far.-to agora, ainda mais, devido
ii necessidacle urgente de urna meihoria no
ensino e a husca carla vez major de capacita-
ço e saber.

E este, Sr. Presidente, o men apelo, que
ser feito irnecliata e formaimente, através de
requerirnento dirigido a V. Exa. nesta Assem-
biéia.

CONTRATO DE RISCO

O SR. DEPUTAI)O CARLOS FL
Sr. Prcsidente, Srs. Dcputados, o
Ernesto Geisel, rcunindo OS
direcIbcs rcgionais cia ARENA no Brasil
ma scsslio que ciurou mais (Ic 40 minuto'
ternou o ponto dc vista do Governo da
lucIbo e do seu Governo a respeito dos
sos problernas quc intercssanl ao povo

 di,.

sileiro. Coin 	 franqueza que o caracte
o cminente Prcsiclentc (icisel cxpôs as eta,do son Governo, ilando urna (lelnonstr
claquilo quc, cal todos os setores da
tracac) pdblica. as Govcrnos da Revoii°
através dos Presidentcs Castelo Branco

'
 Cost,

e Silva, Médici c Geisel, tern feito pela Na
brasicira. 	 0

S. Exa. abordou Os diversos Ibngul05 d
dcscnvolvirnento ccOnOrnico e social e a gran
dc Inclice de progrcSSO conseguido pela Na.
cIba brasileira, atravCs dc uma pOlitica social
inflexivel, crianclo uma estrutura de arnparo
ao trabalhaclor rural. 	 E agora, autonjzando
o contrato dc risco coin estrangejr1
para prospecçao dc petróleo no Brasil, s
Exa. clIb ulna cicrnonstraçIbo dc CIUC realrnen
to o scu Governo se encontra disposto a en-
frentar, no menor espaco de tempo possivel
OS problemas encrgéticos brasileiros. 0
nIbo C mais possivel, Sr. Presiclente e Srs,
Deputaclos, C criar-se cstc inito de que a Nacao
brasilcira possui petróleo e podcrá ser auto.
-suficientc no son abastccimento. HA 15 on
20 anos cstamos ouvinclo esta conversa. En-
dluanto issO as problernas dc natureza inter.
nacional do petróleo so avolurnam dia a dia,
traumatizando, sobretudo, a econornia das na-
cIbes ocicicntais. Agora, coin autorização
para os chamaclos contratos de risco, flIbS pa-
cicrcrnos sentir so o Brasil realmente sen
auto-suficientc para a abastecimento de petri-
leo nos próxiflios quatro on cinco anos, 0 que
scrIb substancial ao sell dcsenvolvimefltO, uma
vuz que a nossa ccoflOflsia C, sobretudo, ba-
scada no sistema rodoviIbrio. E saliente-se
quc a Prcsidcntc Ernesto Gciscl, se n5o é 0

inalor, C scm soinbra dc ddvida urn dos ma io-
rcs conhccedores do probleina energétiCa bra-
sileio, pois teve a oportunidladle die dirigir
durantc longos anos a PETROBRAS, tendo
ciCncia (las possihilidacles daqucla emPresa
E o contrato dc risco nao quchra, dc nenha- -
ma forma e dc modo algurn, a man OP	 es-
total do pctróleo. 0 próprio name ja mdi-
Ca: quem corre o risco da assinatura desses
contratos nIbo é, em hipótesc algUrna, a
PETROBRAS, rnas a firma que coin 	 lamar
o refenido contrato. A própria PETROBR
através dc sua subsidiIbria para o piano inter'
uacional. jIb assinou contrato dc i-isco e Ira'
balha na Venezuela, no Ira e em outras Partes
do mundo.

E preciso, Sr. Presidcnte c Srs. DePUty
dos, que o povo brasileiro, nestc inStaflte,
una ao Presidente Ernesto Geisel dandO umsde
cicrnonstraçIbo de confianca, de aprcco e
apoio As medidas patrióticas que S.
toniou pam conjuror a crise cCOfl0as
nanceira que abala nIbo so a Ocident pe-
tarnhCm as próprias naçIbes produtoras.de
trOlco, cm virtude do excessa de din

e carreia para os cofres desses paises, as
°ais nIbo dispIbcm dc uma infra-cstrutura
t1a para 0 seu aproveitamento e de urn
5dequado plancjarncnto de cxccuçIbo dc obras
Ibblicas.

Desciamos, Sr. Presidente, c Srs. Deputa-
cm nome da liderança do ARENA e do

60yerfl0 ncste instante, registrar, flas anais
esta Casa, que nIbo so o nosso partido, mas
do 0 povo brasileina aplaucle e apóia as me-

1jidas patrióticas do Governo do Rcpdblica,
01nadas pela caragcrn deste grande estadis-

que é a Prcsidentc Ernesto Geisei, quc faia
"cacao nurna linguagcm franca, carreta, scm

teiner as reacOcs quc porvcntura poderiam par-
hr daqUelcs que, nIbo confiando na grandcza
do Gaverna que possuimos, tentariarn apan-
tar, através do mistificacIbo, determinadas so-
lucoes para a cnisc nacional. 	 Alas, coin
onhcCi mflcnt0 exato do problcmIbtica brasilci-
ma possuido do coragem quc sempre caracte-
riZOU a sua a c Ibo , a Prcsidcntc Ernesto Geiscl,
baseado nas novas realidades criadas no inun-
do ocidcntal pcia crise dncrgética, através do
ontrata dc risco e outras medidas paralelas
omnadas pela seu Governo, cansegue do Na-
çdo brasileira uma dcrnonstracIbo viva dc quc

a Pals quo enfrenta, coin 	 sofrimen-
to, coin onus para a pova e para a
5overflo, a cnise quo abala todo a mundo oci-
dental. E prcciso quo todos as harnens dcsta
Nação, imbuidos dc boa fé, dcsde as mais hu-
inildes aos mais poclerosos, somem scus es-
foncos, suas pregacibcs e suas idéias per todo
o Pais, nIbo para aplaudir a Govcrno cia Re-
páblica, mas no sentido de apoiar a Prcsi-
dente Ernesto Gcisel, quo, coin 	 c ohs-
inaçaa, enfrenta, coin espIrito dc gran-
de estadista as dificuldades quc atingcm toda
o mundo provcnientcs do crise de encrgia.

0 Presidente Ernesto Geisci, ncstc ins-
ante, nIba precisa do aplauso fIbcii, mas sim

j da comprccnsão e do apoia de todas as cama-
das da popuiacIba, do sen esforço e obstina -
un, sobretudo, par a luta quo enfrcnta. E
convoca tado o pavo brasileiro a unir scu es-
fomço ao do Govcrno, a fim dc quc tenharnos,
no mcnor cspaço de tempo possivcl, a felici-
dade dc ver conjurada a crise de cnergia quc
assombra todo a mundo ocidcntal.

Em coda 10 litros de combustivel gastos
miesta NacIbo, 8 so importadas. Par isso, como
do conhecimento de todos os scnhores, a

Dalanca dc pagamcnto do Brasil atingc niveis
flSupartáveis. Através dcssas medidas quc
0!flou, a Presidente Ernesto (icisel, coin
11010 e o aplauso de tados as brasilciras, pro-
Ura dar demonstracIbo de quc tudo quo é pos-
Sivel fazen nesta Naclbo - scm deixar de lado
flenhum csforça, vcnha dc ondc vier -. estIb
lendo feito peio scu Govcrno.

Nós confiamos em quc o esforco patriOti-
O do Govemno cia Repdblica, quc encontra

SSOflIbncia cm todas as camadas do povo
7aSileira, havcrá de ter, para a felicidade
Sta Nacao, urna respasta muito mais otimis-

' Coma todas nOs csperamos, para quo as
5Simistas, que neste instantc procuram cen-ar 0 esforco do Presidcnte da Rcpñblica,
it em name de coda cidadIbo brasileiro,

Xssaln verificar quc realmente o Brasil é urn

pals fcliz. Através da acIbo patriótica dcste
grande estadista, quo é a Presidente Ernesto
Geisci, podemos vcnificar quo as caminhos
traca dos pelo Govcrno do Rcpdblica para a
Naclbo brasilcira, através das mcdidas justas
c aportunas, tern encontrado rcssonIbncia em
todas as camadas do populacão brasileira.
Eias eomprccndcm a sen esforco patriOtico, c
todos nós, ncstc instante, scm distincão de
camadas sociais, de qualqucr sctor cia vida
nacional, devcmos unir nossos esfarcos a nossa
capacidade dc trabalho, para apaiar a Gover-
no do Presidente Ernesto Geisel na defesa
do economia nacionai.

CRITICAS AU LIDEB DO GOVERNO

O SR. DEPUTADO SERGIO OLAVO COS-
TA --Sr. Prcsidente, Srs. Deputadas. Tenho
cm mIbos o rcquerimento do nobre Deputada
Gaines Moreira, em que S. Exa. solicita a
suspensIbo dos trabaihos legisiativos desta Casa
no dia 27 do corrcntc, consideranda-se quo
O dia 28 é panto facultativo. Somas intcira-
mcntc favarIbvcl ao requcrimcnto do nobre
Deputado Gomes Moreira.

Mas, Srs. Deputados, encontrava-me em
men gabincte dc trabalho, quando ouvi a pa-
lavra rara e prcciosa do nobrc Deputado Car-
los Elay, lIder cia bancada do ARENA c pre-
sidente regional do mcsmo partido. Por se
tratar dc rariclade a simples prescnca dc S.
Exa. ncsta tnihuna, c me scnti dcsc.jaso dc
participar do diIblogo desta manhã, no parla-
mento mineiro. 	 Ouvi, cam rnuita atcnçao,
a palavra de S. Exa., que eanseguiu emo-
cionar-rne ate a raiz do cabclo.

Ouvindo a sua palavra fIbcil, pensci cam
incus botIbcs: ondc andania S. Exa., ondc
andamiarn as tiio fervorosos rcvolucionIbrios de
hoje na Rcvoiuçlio dc 61? Ccmtaincntc csta -
darn no linha dc frente. Quero crcr, pelo
ardor corn quo clefendcm hojc a Revalucao,
quo estariain participanda da primeina linha,
cia linha dc fogo. Entretanto, lamentavelmen-
te, cicvo dizcr a V. Exas. que, nos idos de
64, nenhum desses names, hoje verdadciros
hcróis do Rcvoluclbo, cram referidos. Naque-
la Cpoca, a incu saudoso pai era deputado fe-
deral c ferrenho advcrsIbnio do cntIbo Prcsidcnfc
Julio Goulart. Quanclo se instalava a rcvolucao
em Juiz dc Fora, quando a Sr. MagalhIbes
Pinto, cntIbo Govemnadon de Minas, dcfendia
as arruaças c as camicios do entIbo Govemna-
don Miguel Arrais, cstc deputado, mocinho
ainda, enfrentava a forca palicial c crimina-
so naquela Cpaca, quc recehia ordens do cntIbo
Govcrnador MagaihIbes Pinto, acobcrtando os
desmandos c as arruacas do cntIbo Gavcmna -
don Miguel Arrais.

Eu pergunto a V. Exas. onde cstamia no -
quele instante o emérito hcrOi, lider do ban-
coda do ARENA nesta Casa. Onde cstaria
S. Exa.? NIbo me lembro dc qualqucr rcfc-
rência aa name dc S. Exa. no épaca revo-
lucionIbrio. Falo hoje desta maneira aos no-
bres colegas, parque scnti naqucla época quc
as canhIbcs a nOs se dimigiom. Posso dizer
a V. Exas. que, naqucla épaca, nós tcmiamos
justamente porque cstIbvamos colocados entre

MANUTENAO DO CPOR EM BELO
FIORIZONTE

O SR. DEPUTAI)O LUCIO DE SOUZA
CRUZ Sr. Presidente e Srs. Deputados, o
nobre Deputado Cicero Dumont ocupou, ha
alguns inomentos, esta tribuna, para tratar
de urn assunto que reputamos na mais alta
reievância, qual seja a manutenciio do CPOR
dc Belo Horizonte. S. Exa. cncaminhou urn
rcquerimcnto a Mesa, no qual formula apelo
ao Exmo. Sr. Presidente da Repdblica, ao
Exrno. Sr. Ministro da Guerra e demais au-
toriclacles iniiitarcs, no sentido de quo não
seja cxlinta a corporacio.

Na condiçlio de ex-aluno do CPOR, a
época da guerra, dc 41 a 43, sentirno-nos no
dever (le secundar e endossar o pronuncia-
mcnto feito pelo nobre colega. De urn lado,
ha o interesse cia mociciade de Belo Hori-
zonte, do mociclacle mineira, quc ha mais de
30 anos freqüenta o CPOB, cia mocidade uni-
vcrsitária, que all tern oportunidade de pres-
tar scus scrviços it Pátria scm abandonar
Os Sells cstudos. Dc outro laclo, o CPOR tern
sido n5o apenas urna escola dc civismo, como
dc amor Ii PIbtria. Nos campos da ItIblia, a
FEB era constituida, em grancie parte, dc
oficiais formaclos pelo Centro dc PreparaçIbo
de Oficiais cia Eiescrva de todo a Pals. E
horn lembrar aqui que, naquela época, a Bra-
sil escreveu urna pIbgina gloriosa da sua his-
toria, quanclo esses oficiais tiveram a oportu-
nidadc dc dernonstrar a sua preparacao pro-
fissional c técnica, assim como son herois-
mo. VIbrios colegas nossos participararn des-
Sa gioriosa e épica luta nos campos de bata-
Iha cia ItMia.

Assiut Sr. Presidente e Srs. Dc-
putados, qucrernos, de urn lado, cumprimen-
tar o nobre Deputaclo Cicero Dumont, e, dc
outro, clar dc pronto o nosso apoio ao son
requcrimento, porquanto, na realidade, o CPOR
de Belo Horizonte vem prestando assinalados
scrviços ,to Exército Brasileiro.

Na condiclio de ex-aiuno e de oficial da
reserva do glorioso Exército Nacional, din-
gimos tambem urn veernente apelo ao nobre
Presicientc Geisel e ao Sr. Ministro da Guerra
e demais autoriclades, no sentido dc que seja
mantido a CPOR de Belo Horizonte, que, con-
forme jIb tivemos oportunidade de dizer, vern
prestanclo relevantes serviços a nossa Capital,
ao nosso Estado e ao Brasil.

-
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a forca e o paredio. Falava-se, ento, con-
tra a força bruta. 	 Hoje, está tudo muito
trariqüilo. Quando so navega no mar da
situacao, na calmaria do poder, quando os
canhoes não mais dirigcm a sua mira contra
a própria cabeca, mas contra nosso lade, di-
rinido-se aos nossos advcrsários, é muito
tranquilo ser revolucionário. Mas foi dificil,
foi duro, foi tremendo, foi castigo ser ver-
(lacleirarncnte revolucionário em 64.

V. Exas., certainente hornens beni-intcn-
cionados, homens bern-inforinados, já live-
lain em milos dois volumes publicados polo
jornalista Castelo Branco, onde ole fala da
Revoluçio de 64 e da queda de Joio Goulart.
Ali so cnconiraiii muitas citacöes sobre a
aivaç10 do meu saudoso pai, vercladeiro revo-
lucionário em 64. 0 jornalista se refere scm-
pre, no seu trabaiho, a atuacio decisiva do
parlarnentar que fol Olavo Costa que chegou
a sugerir o impeachment dc Joäo Goulart. Na-
cjucla época, era cliflell falar nisto. E muito
difieji contrapor-se ao canho, mas coiocar:se
ao lado dde e tornar-se hoje urn tranqililo
revoIuconario é muito horn, muito sauclável,
mui[o ami&veL

Devo dizer a V. Exas., corn todo o res-
peito que tenho pelo nobre lider da bancada
da ARENA nesta Casa, quo S. Exa., lamen-
taveimente, esteve omisso na Revolução do
64 e hoje, simplesmente dcseja capitanear esta
mesma Revoiucão. Quando S. Exa. fala nos
contratos do risco, devo confessar quo nao
son urn técnico, não conheco o assunto nos
seus mInimos detaihes e coin 	 profundidade
exigicia para exarniná-lo. Mas, como leigo,
corno simples obscrvacior, atcntci para urn do-
taihe quo devcrá pertencer ate ao estilo l'ol-
clórico cia vicia ciesta Naciio. A televisäo no-
ticiou e a imprensa tarnbém - quo quando
Os pocos foram descobertos pclas empresas
internacionais, Os tCcnicos brasiieiros teriarn
corricio aos mesmos locais e instalado, nas
proxirniclades dos pocos descohcrtos, Os poços
nacionais.

Vejarn que isso chega ate a ser ridiculo.
Vamos fazer papel de rncnino de grupo esco-
lar. Vein uma empresa internacional, desco-
bre urn pogo de petróleo C direita; os tCcni-
ens brasileiros vêm e idcniificam outro a es-
querda; isso chega ate a ser brincadeira.
Ouvi essa informacCo pela televisCo. Nessa
história toda, os tCcnicos brasileiros ficarn
muito rnal: on näo tern cornpetência, porque
nCo conseguiram identificar pocos petroilfe-
ros, on ha outra jogada estranha nisso tudo.
Se tenho urn negócio que o governo me ga-
rantiu, se instalo esse negócio na primeira
esquina, e o governo me dá prioridade para
dc, corno pocle o govcrno, arnanh, abrir ou-
tro estabelecirnento ao lado desse, aprovei-
tando-se dc toda a minha experiência, da
localizaçao, cia freguesia que consegui on da
mercadoria que enconirci? Vejam V. Exas.
que isso tudo situa muito mal os rnencioriados
contratos de risco.

Ternos recordado a palavra do nobre Ii-
der da ARENA nesta Casa, e devo dizer a
S. Exa. que, hoje, pela democracia instala-
da neste Pals, ate passarinho vermeiho corro
I.isco.

Pertcnço ao MDB, como urn derficer
convicto, e tenho bases para dizer a Vata
quo sinto verdadeira ojeriza pela esquS
tenho nojo do comunismo; sernpre partj0

1(Ia politica de centro por tradiçCo e pelo W.Dei
prio espIrito do quo sou possuldo.
to, nCo aceito a tese do quo o MDB está
vado nCo so de comunistas e esquerj51
mas, o quo é muito rnais sCrio, de idéjas s° '
ciahstas. 	 Realrnente, ternos idéias hurrjan
tCrias e as enciosso plenamente. E cert0
as tenharnos, mas jamais terernos convjccôee
esquerdistas ou comunistas. 	 Digo iSSO deS
ulna rnaneira toda pessoal. 	 NCo encioss0
pensarnento cia bancada, jã quo o flOSSø pre.clai'o ilder estC presente e so S. Exa. podei-é ta
lar por ela. Falo cut norne prOprio, qua.
(in rcpudio vecmenternentc todas essas anar.
quias, injOrias assacadas contra este Inagnjfj0
e giorioso partido (Ia oposlçao, o MDB.

PERMANENCIA DO CPOR NA CAPITAL

O SR. DEPUTADO ANTONIO DIAS
Sr. Presidentc, o nobre Deputado Cicero Du-
mont, na sessCo (10 hoje, apresentou requeri.
mento C Casa, quo recebeu o nümero 699, su
gerindo ciue se enviasse urn veornente apelo
-to Exrno. Sr. Presiclente e ao Sr. Ministro
do Exército, no sontido de n5o so extinguir
o CPOR, sediado aqui cut 	 Horizonte. Re-
querirncnto oportuno, Sr. Presidente, e, mais
do que a oportuniciade, nós vislumbramos nele
urna nocessiciade. Veinos note grande alcan.
cc e elevada significacão.

A juvontude de hoje, a quern se confia
o arnanhC do nosso Estado, mais do que qua!-
quer outra camada, mcrece a atcnção, o ca-
rinho e o apoio das autoridades. A sua edu-
cacao haverC dc scr intograda, e é obrigaçao
do poder piiblico propiciar aos jovons toda
a possibihdade do busca do saber. A vane-
dade do oportunidade no ensino é altamen-
to construtiva para o Estado, pois traduz de-
senvolvimento e significa sabedoria. E quem
nan conhece esta escola, ciue ha mais de 30
anos vern formando a juventucle, uma juven-
tudc mais conscientizada e mesmo privile-
giacla, porque atencle it classe universiténia?

Hoje, hem mais do quo antes, temos ne-
cessidade dos centros do preparacCo dos ofi-
dais da reserva. 0 CPOR e uma escola coin-
ple[a. Educa os jovens no ensinamento clvi-
co C 05 prepara para a vida rnilitar. E, mais
ainda, forma a juventudo do hoje para tuna
emorgência do anianhã na defesa de DOSS0
Estado.

0 elevado contingente de formados pelo
CPOR, muitos doles colegas nossos nesta Casa,
mostra a sua relevância e hem diz da SUi

necessidade. 0 CPOR significa, na formacaO
dc oficiais, major educacäo, mais conscien
zacCo na vida civica e militar. 0 CPOR e
urna escola do civismo, como salientOU ha
pouco o nobre Deputado Li'icio de Soi1a
Cruz. E e, verdadeirarnente, urn eduCan a
rio do arnor a Patria. E uma escola que for
ma, quo ensina, quo conscientiza. Por
mesmo, pela sua relevância, polo alto
ficado quo apresenta na formação da ji1V

lod e de hoje, é quo Opinamos pola aprovaçao
equerimcnto n. 9 699, do autoria do ilus-

do pcputado Cicero Dumont. Men pareceri repela aprovacCo do requei-imento.

o SR. DEPUTADO DALTON CANABRA-
(Proferc discursos que, por näo terem

devolvidos pelo oracior, seräo publicados
eclicibo futura.)en'

Ques2io de Ordem

o SR. DEPUTADO EMILIO HADDAD -
Sr. presiclente, o nobre Deputado Cicero Du-
mont encaminhou C Casa requerirnento di-
riind0 apelo an Sr. Ministro da Guerra e
tambCm an Sr. Presidente da RepOblica, po-
dindO a suspensCo do medicla que irC extin-
guir o CPOR do Belo Horizonte.

Por entender see esta matéria urgento
relevante, a vista das noticias vindas do

Rio e do Brasilia, solicitainos a V. Exa. que,
ainda durante esta reuniCo, poca parocor oral
da ComissCo do Justiça, para quo possarnos
votar, talvoz na prOxirna seguncla-foira, osto
reqUcrimentO.

O SR. PRESII)ENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) --- A quost5o dc ordom do Deputado
Emilio Haddad se enquadira porfeitamento
na norma adotada por osta Presidêncja, corn
relação a parecer oral, a requel-imento d)s
Srs. Deputados, pelo quo defere o pedido o,
ainda nesta reunião, irC providenejar o pa-
recer oral do CornissCo do Justiça.

O SR. DEPUTADO DALTON CANABRA-
VA -Sr. Presjijento, existe nesta Casa urn
requerimento aprovado, sohcitando uma ho-
nenagem pOsturna a Aclauto LOcio Cardoso.
Eu pediria a V. Exa. quo marcasse o dia desta
homenagem, desdo quo a minha terra, Curvelo,
que, para honra minha, é tarnhém a terra do
Adauto LOeio Cardoso, comemora no dia 15
de novenibi-o o sou primoii-o contenCrjo. Por
isso eu gostaria quo esta Ilomenagem fizesso
parte das coinemoi-acOes quo aquola cidado
promove em regozijo pela data do seu pri-
aejro centenCi-jo.

Peço providêncjas palo marcam- a data,
Porque jC hO urn requerilnento deviclarnente
aprovado por esta Casa.

0 Sr. Pi-esjdento -- A Mesa considera re-gi1nent 0 a Qucsto do Ordein apresentada
Pelo nobre Deputado DOlton Canabi-ava o so-
!lcitaná a direçao cia Casa a rnarcaçäo da data
ii forma do requerimonto.

Matéria Aprovada

REQTJERIMENTO

Do Sr. Deputado Gomes Moreira, solici-
tando a susponso dos trabaihos legislativos
clesta Casa no dia 27 de outubro corronto.

PROJETOS DE LET

N. 9 181/75, do Sr. Deputado Wilson Ta-
nure, em 2. 4 discussão, quc declara do utili -
dade pOblica a. Santa Casa do Misoricórdia,
do Papagaios;

n. 9 277-A/75, do Sr. Deputado José Honó-
I- j o, ciii 1.4 diseussão, cjuo declara de utilidade
pObhca entidade que monciona.

Registro de Presenças

0 SR. PRESII)ENTE (Deputado Gerardo
Renault) - A PresidiCncia assinala a presenca
em plenCrio do ilustre Deputado Federal
Paulino Cicero, nosso ropresentante no Con-
gresso.

O SR. DEPUTADO ANTONIO DIAS -
Sr. Presidente, gostaria do pedir a V. Exa.
quo assinalasso a presença, nesta Casa, do
dois grandes vultos do saber e cultores do
Diroito. Refiro-me prirneirarnente ao Profes-
sor do Direito Civil, Caio Mario da Silva Pe-
reira, nosso ilustre Presidente da Omdom dos
Advogados do Brasil. E, em seguida, an tam-
bern Presidente da Ordoin dos Advogados,
Secao dc Minas Gerais, Professor Raimundo
Cândido. Polo sua grancleza, polo rnuito quo
significain para o Direito, pe!o quo reprosen-
tarn no ciência jui-idica, polo inteligência 0
polo elevado espim-ito do vei-cladeiros humanis-
tas e defonsores do justo o do verdadoiro, nós
nos orgulhamos doles. Cain MOno da Silva
Pci-dna e Raimundo Cânclido so orguiho para
a closse dos advogados, quo to bern dirigem.

Pedirnos a V. Exa. quo conste nos anais
do AssemblCja a prcsença destas ilustres figu-
ras, que muito nos honra o muito nos diltnj-
flea.

0 SR. PRESIDENTE (Deputado Gerardo
Renault) - A Presidêncio assinala a prosen-
ça do Sr. Professor Cain Mario da Silva Pe-
reira, do Universiclade Federal do Minas Ge-
rais o atual Prosidente da Ordern dos Advo-
gados din Brasil, e do Sr. Professor Raimundo
COndido, da Univorsidaclo do Minas Gerais e
Presjclente cia Seçiio Mineira da Ordern dos
Acivogados.
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52. a REUNIAO EXTRAORDINARIA, AS 9H 30MIN DE 29 DE OUTUBRO
DE 1975

PBESII)ENCIA DO SR. DEPUTADO JOAO
FERRAZ

Comparecjmento

Joao Ferraz 	 Fernando Junqucira
vi1son TOnuI'e 	 - Lucic de Souza Cruz
Said Arges --- Jt'inia Manse 	 Pedro Gustin
- AmIlcar Padovanj 	 Antonio Dias
Artur Faun deS - Carlos Elo y - Chnistovain
Chiarld i it - Cicero Dumont -- Gyro i\lacic1
- Dalton Canajjrava - - Delfjni Rihejro - -
Dênio Moicira -. Domingos Lanna ---- Elino
Braz - Emilio Gallo -- Frnjlio Haddad -
EuclideS Cintra - EurIpecles Craide - FObio
Yotini --- I'ahj() \asconcellos - - Ferraz Callus
- Genésio Bernardino -- Gerardo Renault
- Gornes Moreira 	 Haroldo Lopes -- Hum-
berto dc Almcida - - Jesus Trindade Joao
Bello - Joao Marques -- Joiio Navarro -
Jojo Pinto Ribeiro --- Jorge Orlando Carone

José HonOrjo - José Laviola - José San-
na 	 Kemil Kumaira -- Luiz Baccanjnj
endes Burros 	 Milton Lima - Milton

Sales - - \arcélj() Mendes - - Nejf Jalur
Silson Gontijo - Nunes Coelho -- Pedro Nan-
so - Rairnundo Albergaria - - Ronaldo Ca-
ledo - Sel)asliI) Nascjmento - Sérgio Fer-

ra 	 SCrgio Olavo Costa 	 Sylo Costa
relemacc, Pompej ---- Vicen te Guabiroha.

Judicjáijo para pagainento do vencimentos de
juiz, serventu5rjos e auxiliares da justiça, e
da outras providénejas

PROJETOS DE RESOLUcAO

l)a ConiissSo de Justiça, em discuss5o
Unica:

N. 9 232, qIle aprovj COfl yêfljo e seu termo
aditivo, celebra(L)s entre a Secretarja de Es-
tado da Agnicultura e a Associacoo Mineira
(Jos Ciiadores de Zebu, corn sede em Curvelo;

n.e 233, que aprova convCnjo e scu terano
aditivo, celebraclos entre a Secretanja de Es-
ta(lo da Agnicultura e o MinistCrio da Agni-
c ul tu ra;

n.° 234, aprovanclo termo de cooperaçSo
cclehraclo entre a Secretarja de Estado do
Trahaiho, AçSo Social c Desportos, a Prefei-
tura Municipal de Ponte Nova e o Consóreio de
Entidades de Ass jstCncja e Proinocjjo Social
- CEAPS - Ponte Nova;

n. 235, que aprova convenio celebrado
entre o MinistCrjo da Agricultura e o Gover-
no do Estaclo dc Minus Gerais, para a cons-
truçSo de dois laboratOnjos no Centro In-
terado de Laboratónios, do Minas Gerais;

Matéria Aprovada

PHOJETO DE LET

N - 1 247, do Sr. Governad r do Estado, em
USSao Oni ca, quo autoriza a ahentura dc
'to especial de Cr. 227 .064,00 ao Pocler

n. 236, aprovando termo aditivo ao con-
vCniij celebraclo entre o MinistCrjo da Agni-
cultura e o Governo do Estado de Minas
Gerais, visando a desenvolver projeto de corn-
hate a fabre aftosa e atividades afins de de-
fesa sanilOria animal.
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132.' REUNJAO ORDINARIA AS 14 HORAS DE 29 DE OUTUBRO
DE 1975

PBESIDINCIA DOS SRS. DEPUTADOS JOAO
FEHRAZ E VICENTE GUABIROBA

Comparecjmento

Jo50 Ferraz 	 Fernando Junqucira -Wilson Tanure 	 Licjo do Souza Cruz -
Said Arges Jñnia Manse Amlicar Pado-van1 --- Ant6n 0 Was - Artur Fa gundes -Carlos Eloy - Chnistoval]i Clilaradja - Ci-
cero Dumont 	 Gyro Macid 	 Dalton Cana-brava	 Delfim }ttheiro 	 Dênjo Moreira- Domingos Lanna - Emil io Gallo - Emi-lio Haddaci - Euclides Cintra 	 EuripedesCraide 	 FSljio Notjnj - FJjjo Vasconcellos

Fci'raz Caldas --. Genésjo Bernardino
Gerardo Renault -- Gomes Moreira 	 HaroldoLopes 	 Humberto de Almeida 	 JesusTrindade 	 JoSo Bello -- JoSo Marques -J050 Navarro 	 JoSo Pinto Ribeiro - Jorge
Orlando Carone - José Bonif5cio Filho
José llonórjo 	 José Santana 	 Kemjl Kumai-ra - Luiz Baccarjnj -Mendes Bai'ros
Milton Jima -- Milton Salk's 	 NarcéljoMendes 	 Neif Jabur - Nilson Gontijo -
Pedro Narciso - Raiinundo Albergania - Ro-
naldo Ganedo - SebastiSo Nascimento Sér-
gio Ferrara -- Sérgio Olavo Costa - Sylo
Costa - - TelCjoaco Poinpcj -- Vicente Gua-biroba

Expediente

beni como de Inelllorja da ligacao Esmeraldas
Contagem e conservacSo do trecho de

EsmeraJdis - Vianópo}iS;

do Sr. Chefe do D epartamento de Ope-
racdes do Servico PGblico Federal, informan-
do, ciii atencSo a telex do Sr. Deputado JoSo
13cllo, que estS p rovideflcjjndo a remocSo
de 140 mil sacos de milho Para a CASEMG
(IC [TherlSndia;

do Sr. SeerctSnjo do Estado do Planeja-mento, encaminl1ando
'

em atenc5o ao oficion. 9 259, inforniaçao da SUDENE de que está
cn(penhad junto ao IPLAN, no sentido do
"Po lar a implanfacao e asfaltamento da ro-
dovia Montes Claros .- JanaGha;

(10 Sr. Dir e l or_presidente da CAMIG, in-
foninando, em resposta S solicitacao contidano R e querimento fl. 9 512, do Sr. Deputado
Euclides Cintra, que estS em estudos a CriaçSo
de nIna superintendSn cia regional cIa CAMIG
cm ItajubS;

(To Sr. Chiefe do Gahinete do Presidente
da Rede FerroviSnia Federal S. A., informan-
do, em atençijo ao oficio n. 9 2 .165/75, que a
lilJeraçso de recursos Para implantacao de
urn centro de forrnacSo profissional em Di-
vinopolis estS sendo objeto de novos estudos

MENSAGENS GOVERNAMENTAIS

N.' 122, acoinpanliada de curriculo, subinc-tendo ft apreciaçao da Casa o nome do Sr.
Sebastiéo Pinheiro Chagas Para o cargo (ICDrefejto miinicjnal de Nos de Galdas;

n. 123, acom 	 lip anatli de Curniculo, subme-ten 123,
 ft apreciacao clesta Assemhjléja o no-

ne (10 Sr. José Vicente Lamounjer do Vilhe-
fla Para o cargo de prefeito municipal deLaini)ari

OFICIO5

Do Sr Go'ei'nador Aureljano Chaves:
169, encamjnhiando em atencSo ao Reque-rrnmento n. 9 372 do Sr. Deputado Pedro Na p-CISO, informaçjjo da METAMJG do que nfioha ocorrCnejis expressi\as de fosfato na re-

Pan (Id Manga e MontalvSnia; n. 9 170, reme-etndo em atençso ao Requenjrncnto n. 9 164, doDeputado Mendes Barros, informacao do
ER die que ha previsSo de imphantaçao e
av1mentac5o do trecho Esmeralcias -- BR-040,

Proposicoes

PROJETO DE LEI N: 297/75

DispSe sobre a inscricSo (10 pessoal
adniitido sob 0 regime cIa legislaçao tra.
bahhista na categoria do contnibuinte do
Instituto tie PrevidSncia dos Servidomes
(to Estado de, Minas Gerais e (IS outras
provjdêncjas

A AssemblSja Legislatjva (10 Estado de
Minas Gerais (lecreta:

Art. 1. - 0 pcssoal dii admjnistracéo
(lircta e autSrquica, admitjdo sob 0 regimeda legislaçjjo trabalhista, pode sen inscrito
na categonia de contribuinte, segundo dis-
ponha CoflvCnjo especifico celebrado coin o
Instituto (le Prev j df'ncja dos Servidores doE.-,[ado (IC Minas Gerais.

Art. 2. -- Do COflvCfljo (IC que trata oantigo anterior constarfio, 	 ohrigatoijamcnt
as ahiquotas (las contribuicoes 	 da cargo o ser-
vidor e da cnticlad e em prega ( 1 0 1'a C a (I i5Cri-
nhinaçfio dos bencficios e dos servicos a se-
rein prestatlos
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Art. 3.° E ve(la(]a a coljraiica ao
pessoal a (JOC SC refere o art. 1.° lie (O11 tn-
huição Superior .'I paga pclo pessoal de regi-
Inc estaiutirjo

Art. 4° --- 0 onus (],I (10
sa1irio-fami1ia e (las licenças para tratamen-
to lie saude, gestacão e por acidente (10 tra-
haiho do pessoal iflsci'ito no Instituto (le Pie-
vidê,ncia dos Servj(iOreS (Jo ESta(i() de Minus
(ierais, nun teimos i sin L i. berten ((C 0-
tid ath enipregadora, salvo na hipótese
clausula em conitrario expressa no convénio.

1ar5gi'afo unico Os heneficios (IC (TUC
trata este artigo serao ('onccdi(iOS ii a lornia
(IC i'e ilalilenlo haixado ((11 (l(C1et)

5. As (leSpeSaS (leCol'refltes (Ia
aplicaçao (lesta lei correrSo S conta de (lola-
ides orcament5rias proprias

Art. 6: - Revogain-se as (liSpOSi(oes
( , incontrario, entran(Io esla lei (III \igOl flu
data de sun puhlicaçao.

Dado no Palucio 1:i Lilierdade, aos

PRO.JETO DR LEI N. 298/75

Concede ao engenhei no Jose Liii
.1I:ucIuer(mi1e 0 tItuio (IC (idadao ilono-
rário de Alinas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1: - Fica (OflC((ji(io 0 eiigeniiui-
ro José Lins Albuquerque o MU10 dC (;nbuduo
Iionorario de Mm as Gerais

Art. 2.0	 0 tit Hl 0, replcsefl Ia (10 1)01 11111
(iipIOmfla cspeeialiiicnte confect ion (10, Sd a
entreguc 	 1(1 holnenagea(1() (111 l'dlllIiilO (ip(
cml ;'], I Asseinhieja Legisiativa

Art. 30 	 - Insla Iii enirara (Ill vior na
(tutu lie Sila i)uhiicacno

Sala (]as I1eul1i6es, 29 de oiluhmo de 1975.

,-lntdiiio Dias - Luruj de Son:(, Ciii:
Gerardo Renault - Ronaldo (]anedo ---- Pedro
.\ureiso -- Narcélio Menries -- .Jodo Bello --
Einllio Gallo 	 Cicero Damon! - 	 (1(11 . 1()s
Eloy -- Laclides (]intru - - .Sebuslwo A use,-
menlo -- Delfim Riheiro -- Nilson 60771i : o

Joao Navarro Doniingos Lonna --- Jesus
Trindade - Jodo Marques - Humberto de
.1/me ida,

Justificacao - 0 ano, 1920. 	 0 mês,
agosto . I) dia. 6. A Sernana, mm Se leiiihia
Naseja, no Pernambuco, 0 fliefliflO JOSé Ia us
Albuquerque.

Após a conclusao (to CUISO l)asico. ii) 110
Nor(Ieste, lransportou-se pana Minus Germs
E vein aqui par heiìi pen. Em Ouro pro to.
na Escoia Nacionat lie Minus e Metalurgia da
1/niversidade do Brasil. fomjou sua indole de
hornem vollado par a engenhar i a. F aqui,
na terra dos Tuconfidentes. reveiou-se I)elo
SCU anior ilo estullo e it pesquia
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Apos sun formil turn, em 1947.ainda Pr.
JIIIlfle('ia (, in hstado, prestan (10 Senvicoscorno engenheimo (in Cia. Força e Luz de Mj-
has Gerais. F, por aiguns anos, Gd mespon
sdvel Pe 1 a Einpresa 	 de	 Coils tnuçso
Waldir Diogo de Siqueira & Cia Ltda, Be
1952 a 1956, dedicou-se S corlstruedo civil
Tngressou, (10 seguida. no J)epa rlain cob
t(lfll)llIO (le Estrada de Rodagens (10 Estado
do Learn. I) DAEB-CE, onde foi chute (in Di.
\ls101 lie Litatulos e Pioji los C llliiihCIIl Cli.
fe (In DivisSo tie Munielpios. Be 1958 a 1962
exerceu o cargo de (liretor (ill Escola tie En
genhania (10 GearS. Be 1963 a 1965, Seem.
tario da ViaSo, Ohms. Minas e Eneria
(10 i1esmo Estado . SecretSrio (10 Planejamen
to, (Id 1965 a 1968. Superintendente (in 5T
1)EMA - - Supeninteu hell ('in 	 (10 Desenvol.
vimento do Maranhdo, de 1968 a 1969. Exerceu
ainda, (III 1969, 0 ('argo lie direbol-geral do
ONOIS.

Fnti'c 0(1 tillS IltividlldeS. (I estilciIIfl-se a
tie 111d1111)ro (to Conselho Deiibenativo da SL7-
DENE -- (1969/1974) e presidentc da Co.
jiiiss5o do Piano Diretor lie Fortaleza CE.
1cm OS cargos efetivos lie'. engenheiro do
I )AER-CE . , professor de Geonietria Analitica
c professor titulai' lie Cdleuto Infinitesimal
(Ia Escola lie Engeiharia (I a UF'CE

Reaijzou os se4uIn tes trahalhos'. Projeto
de liodov j as (Pobitica e Planejamento Rodo-
v iSnio) eiahoracao ba bese : Lii elodo para
Deiei'iiiin'do (/05 J)iiIii:es e Es/obelecjmen_
to ill' Pianos (IC Vwcao, aprovado pelo Con.
gresso Bodoviari o. em SSo Paulo. 0 engenheiro
José Liii s .1 Ihuquerque puilicoii ainda estes
li'aijaihos Lienientos de Aiçjebru dos Conjun-
los, .1 irrifJo('aO e o Aordestc, Sobre a Irriga.
('(0 ('111 Re(Jioes Smibdeseiivoliiidas e Estudo
so/ire Gus/os de iransporles Manicipais.

Corn p rova-se, seili (HI-Vida alguuia, e todos
('onilecellioS, a ta pan dade do engenheiro
José Lin s Albuquerque, mas admcionarn-se
ainda no seu currinll/lIm vitae as seguintes
viagens lie CS'LudO laos Estados ljnidos; a
Europa c no Oriente Med io. par observar
sislenias lie irrigac5o ; no Mexico, par par'
ticipar (IC congresso sobi'e ZOnils aridas; a
AustrSha, Mira ((bservacao sobre agricultu-
ma lie dreas secas e, finaimen be. ('0100 repre'
scntante do, Brasil no Congresso Interaineri-
('ano lie In ili çll() c l)i'en agein. realizado no
lruguai

Atuaiiiien IC, pa ra aicgria de todos Os mi-
fleiros e, sohnetudo, daqueles que habitam 0
PoiIgono (Ills Seeas (Ic nOSSO Estado, exerce
o Dr. José Lins Aii)uquenque 0 elevado cargo
de superintenliente da SUDENE . E C ai quc
(IeStacahflosa pl'escnça perinanenie c marcan'
be (Ic ti-to, ibusire figuma no ctndi'io mlnelrO.
Apaixonado por Suinas Gerais, coino costuma
lizem, na lemhranua viva (it Sill) forrnaçao On

Ouro Preto, tornou-sc, como chefe maxim0
ha SUDENE, 0 Ilefensor e entusiasta de todos
Os nossos eiiipreendinien los na Srca niinelra
da S[DENE.

Qualquer pieo on ('aI.ia_consuita de
Minas Gerais (tilt dii entra da no Recife me
i'ece Urn carinlio todo especial e uma atehl,
Jot) destaea Ila (10 ilustre engenheil'o . E P2
manenieuiente eie vein S regiiio ininelma
SI T 1)ENE. 	 pa ma inaugural' in dustrhlis. P

mnspecionar obras c falar sobre a gman deza
d' SUDENE e (10 sen traballno a fi'ente dii-
quela autarquia. Recentemenie, no Semind-
rio de Integraçdo SUDENE-Mjnas Gerais,
promovido pela Secretaria (10 Planejarnento
e pela Federaçdo das Inddstrias de Minas
dennis, dc esteve presente, faian(io aos em-
prcsSi'ios sobre os rcdursos (10 FINOB . Pre-
sente estava o Sm'. (iovei'nadom Aureljano
Chaves, que, no eneerh'alnento do scrnjnSnio
Jestat'oti-o COmo Urn (lOS gm'andes babalhado_
fes pelo (ieSenvoivimento (IC noss 	 Estado,
digno liieSiiio, plu'll alegria lit Liuin1 	 (ieia i

tide. Governador, lie Serehllnia do llutCfl Ii-
Co ci (iadSa Inineiro, 110 pemmanen be Ira 1)1)111(1
de dn gmandecjnieno de nossa terra

Pelo sen trabaiho gi'ande em favor d,
flOSSO Estado; pelo seu granule amor a eslu
terra. onde se forrnou, por sun Lila e iniemesse
pela regiiio mincim'a do Pohgono (illS Set'as,
I que (I juigarnos (I igno e mllerened or (teSt)
titulo, que Inuito nos holll'llrS taiiihbni

Antonio Dias

REQUERIMENTOS

N.° 703, do Sr. Deputado Jo5o Navarro,
sohcitando aos Srs, Presidente Ernesto Gciseb
e Governador Aum-eliano Chaves a eriaeoo e
inslalae5o de uma unida de dli Befinaria Ga-
briel Passos em Juiz de Fora

n,' 704, hO Sr. Depubado CliuiSb()\a.fli
Chiaradia, pellindo (m ile 0 Sr. Govemnador do
Estado determine estudos visando cl'n('C1bl
subvenç5o S Academia Liuineirl( (IC Mtdicina

705, em que 0 Sr. Deputad(u Feriulz
Catdas in(lida no Sr. Govemnadoi' (In Eslado II
necessidade (Id sanar a situacao (lifi('ii qw
atravcssa a pecuSm'ia leiteira;

n,° 706, do Si'. Deputado Ethdli(Ies Cm ira,
formulando apelo no Sr. Govei'nadoi' (10 Es-
tado, no sentido lit abualizar os vencilil Ill-
los do pessoal (ins ('ScOlas poilvalentes

n. 9 707, em ouc o nlesmo pu mill men tam
pede providCntdis d os Sr's. Diretoi' do BE-
THAN e Dimetoi'-Gemal do DER, no sentido lie
que o ponto de ernbarque c descnilnirque da
Inha tie dnihus lie Nova Linill v(lIte II fun-
Cloflar na Praç'a di Estiniio;

n. 708, do Si'. Depiitado Mendes Barros,
bile soliei hi aos Srs . Govern ad or (10 Estado
eSecretdi. io (le Estado ia Segurlunr ( provi-
dencias a respeito da cnnstrue5o de cod ('La
Pubhca em Govemnador Valadaresl

fl,0 709, (10 Si'. 	 Ferrara,SCmgi o Ferraa,
edlndo ao Si'. Gover'nador (10 Estado lljudaI Associaç j o Novlhlinlense de Pi'oteç5o S Lila-emnidatie e S Infânt'ia;

fl. 9 710, da Sm. Depufada .Tdnja Lilarise,
ed1n(10 pmov j dCneias (in Sr. Govel'nadll' do
stado junto no Si'. Prct'eiio da Cap Capital no
flticio tie scm eon struidll 111(111 port' P11111cesso a " it,, S,510 Vicente;

fl (to Sr. Dcputn(i( ,JoSo Navarro, pedin(c(
signaç50 elu ata (ç50 elu ataie urn Vobo tie peSal' pelo

1

ocorrido no Distrito de Correia

I

Ito'"
Almeitia Mun icIpio du Barba(' p na (10 Ve- Juseclino AntOnio de Faria; (10 111(51110

parlarnenini', pedindo a constittr j ç50 de uma
cornissiio lie cinco tieputados par'a assjstjrem
55 solenidades tin entl'ega do tituio de cida-
damn honorSmia, em Barbat'ena, 110 Senador
Jambas Passarinlio;

do Sr. Deputado Sérgio Ferrara, pI'opon-
(10 Clue esia Casa s e congratuie t'Om a (lime-
eS(l (10 INETEC, pebi mealiza010 di 11 Feima
(IC CiCncias e 'ileei rhlogia; 110 mesmo parla-
mental', pedindo sejamn enviadas congrlltulm
cOt's no Conseiho Dii'etor (Ia l'undaciio Edit-
caeional Monserdior Messias, (Ic Sete Lagoas.
pela indieae5u do prof. recto Viana pam a
hlireeSo da Faculdade lie Direibo;

(Jo Sr. Deputado F'Sbio Vaseonceflos
Pi'oondo tim Voto lie aplatiso 'I
hma sj] (ira lie atletismo (Jtie partieipou dos
VII Jogos Pan-american05 do Mexico; e que
(ill (IeciSSo tin Casa St (it cllnhec menlo no
('l)cfe (in deicgac5o, General Pires lie Castro;

do Sr. Depubado Douimngos Lanna, que
soheita till) voto lie pesar pelo falceimento
(10 Si'. Francisco Linliares Billciro, ex-Pre-
feilo de Poole Nova.

Con ian icacdes

Do. Si'. Deputado JoSo Nivarro, tian (10
ciCnc ja a Casa (to fnlecimentt) Ito Sr. José
ObOnio do Nast'iinento Filbo, filiio (To Si'.
AntOnio Oboni Nepoinuceno PI'efei lo lie 01
Veil' a

tio Si'. Depubado SCmgio Fcrnama, noti-
ciando o falet'iiuen to (10 Sr. Leonib Pmata,
IldilIl Capital;

(10 SI'. Depubado Jose Bon ifSn in Filbo.
pi'Opofido (1111 \obo de pi'Ofdnlio pesni' pelt)
In let' imen to 110 Sm. Paulo Miguel (10 I,ihano,
odOI'i' j (10 cm Lagoa I )oul'ada

Pareceres

Rccehem'aiii panecel' favordvei

oral, do Sm'. Dcpu tado SCrgio Ferrara,
o Requcrinient i n.' 625;

do Comisso de AgropecuAria e Politico
IIui'aI, os Requcm'imcnto 5 n.'s 666 e 671

(in Conijss50 lie Econonjia e Ohm'as PS-
hlieas, os Rcqucninlento5 n. Qs 674, 676, 677,
679, 680, 683, 687, 689, 603, 698, 701 e 702;

(Ills ComissOes lie ,Justiea .AgI'opeeubl'ja
e Financas 0 Pmojeto de Lei - n.' 274, ( , 111 (115-
cussiio dniea, corn voto em sepamado dos
SI'S . D eputados Luiz Baccarini FeI'l'llz Caldas,
SCrgio Ferrara e Men (Ies Ba i'i'os, que a pre-
senbamarn a Euiend1i n.' 12, tl'ansforhnan (10 0
parSgmafo undo en) § 1.' e adl'eseenbando 0
2.0, nos seguintes tel'nios : "Os estatutos a que
Se refere o ai'tigo detemniina i'So a inclusSo,
na (Ii'etom'ia dli enipl'esa, de urn h'epresentan_
Ic (In Oposicijo, indicado em lista triphce,
ofemee j tia peia sua hancada corn nsscnto on
Assernh jéja Legis]fj";
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1pfEIND A N.° 2 AO PROJETO DL LEt
N 238/75

Onde Se 1ê

"3. 1 .2. -- Scgurancc1 e Transito

Lcia-se:

A (ieSi!iIcgraoiio intci'sis[Cn-100
('(cn(IU/.lU 0 setor a exercer atrihuiçS
areas de Educac5o, Obras, Trabafl-10 e A-
Social. Aoxtcnsa area territorial, hem Vao
sua significativa populaç5o, os es505
oursos (le toda naturezci, pr000ssos admi1 ttivos obsoletos e a desproporcionahidads t

relacäo policia/habitante constituiram e con:
tituem óbices a açSo do sistema.

3.1 .2 - -- Seguranca c TrAnsit0l)ivei'sas 	 sitUc(('Ods 	 continuani atuand 001 	 Identificados ((S pOlito5 criticos eviden-

	

110 foi C (S i tsti iti IS t 1i11Pt dm00 a obten 	 ados flO tti (-,nosti( 0 d 	 i 0 1 (it se ,,liI mc
Se
t'a(i he inelhor performance do Secretaria da 	 trSnsitc, a sUp(i'acSo dos ii1O51flo SC pi-	gurança. Estas Iorças sc e n contrarn higa 	 Ic i rn iilcnient acao tie P1'0grarna do luoder-principahcciente a aspectos 	 de 	 organizaç0 	 1 izacAo adnuinistrativcc e do f o rrnacao e trci-fccncionccl, pm'odutividccde, mflovacijo tc0 	 camento do pessoal, ci sabici':
"ica i'ecursos hum an os e illateriais e respo 	 mPanta r 11111 Sistenia (be plan Cjc(iiicn -

	

jtegi'ado consuljstc(nciad 	 oo n 	 ccntrcilizcisabnl idcc/e pubuica .
	 do piano estratégjco; do 000rdonac5o

- 	 ral ' (10 i'onti'olo global (las atividades ; ("11:10 piobiNil	 i m 1	 d	 ° 	 flamental 	 scent Iiz C )	 dos p1 cmios do 	 ç rn 	 dt'(llc(Ci0i10-S0 corn 0 emprego de Urn miecucao; (los ('Ontrojes espccif j cosmod do concei tual lastrea do em tees POntos 	
___ Reestiuturai' e rcicionahizar organ iZcnfundarnentais, ( Inc SO (O1i0flC1Onou charnar 	 ionalmnento ci Secretaria (10 nio( j o a adoquci-(ii' Objetivos Atuais Estrategicos (OAE), a 	 -a ao eXCrCirio (las suas atrihiujcAes.fi-

'	 '-, I )r 	 ) conliceer a 	 i

	

er nnalidade no Estado 	 :rabizando 0 pi'OCCsSo (leCisorio ci ml Iveis do.	 - 	 '
mnlcg-i 

. 
ara Polici a co-a 	 ssponsabil ida do camn 	 vc'

	

pati i s Crno	 ci hierci r-ic Minas (cr015; h) 	
cilia e dontro do limo SiStemlIatjcc( do doscri-iiiunidcoie cm q:ic servo; c) ( lot,"' a Policia dos de responscthihi dade e dc citi'ibuiçoo5 dosinstrumentos necessários no cumprimento da orgos qUo (liiilinmjcj Os llcssos a efetuar miasua iiiissao. caljzaç5o do trahalho; estobebecon d 	 rno u 	 sis--ema integrado (ii' in f rnmcieAcs (louc ('OS doEsta definiçiio fundamentou-se na

portancia de so avalia rarcccl siluacao do sis. (ibil
	 areas do atividade policial e dotenici do soguranca, n5o somento porn descon- 	 utiiizcin do procedimemitos (It' orgcrn i-centm'aeao, ifltel'iorizc(ç'ibo 0 aii(phicccSo de suas cacao e mnetodos cocci vistas 00 C StaI)eleclinon1 1 	 in is nim c su i piopii c sohreien 	 de indices ( ptitlioe 	 di	 p r  ( 1 fl tiiho i dc

a 1\ it .11 CS - 	 . .
estA poe mac 	 am o proposito dc racionalizacao determni-em, afelcido ('((111(1 	

ci serme de fa- açlo do ljrioridcidcs e i m p honfac5o do nOVOsctores olversos . Slutos (Testes fatores decor- ^erv icos; rodimensjonando reavcdicindo o i- -rem do, fenAmuoiios compoi-Lcimentais e de es- ando a distrjhiijro e sp cici cd(Icis unidco]ostrctibcccAcs de vccbomos sAcio-culturais gene- reonais de policia e implantando gradual
d !vorscis regir 	 -cs 0 	 efetn 'Irni mitt novas dole., im s (it pobit iicclizcobos, cliii (I 0 hoje, em 

Suprir, progressivc 	 lmnne11[0 as flidc(dEstado. 	
peracioncus tIe instaiacAes fIsicos, (olmjpciP0!' outro 10(1(1 0 pi'Opi'io dosenvolvimen- aentos, miiafcriais veiculos 0 (IC 11111 sistemii aFe telec çoc . 5 condizente corn as no-to econornico gora disfunç ots quo ohm igam 0	 omunica
tSS!rbadcs cia defesa social do Fstccdo e ado-solo

(b
!' do soguramlçc( a 111110 cincilise permanen- 	 do no COflhccto ii crimn j nccliclad e '.cidquirin-to 	 OSses ftnAni onos. lie niodo apossibililar ho equipain entos o md teria j s ofort'cidos PCI ci

tim 'Ilior de seus t(Cnologi'I moderna, hem 	 ('Omflt) adaptan do eI s ni ienlnc 	 (:1(1.1 	 1(/ 	 mild(
/im' 5os. 	 nCOnda ciooncio OS existent's 	 ('slcihelecon-urn sistema de tdlec ornlmilicacao S compci-

	

to gb 	 veI eo	 as n000ssidccdos oxigidcs polo soInserir 110 contexto do plcineiarncfl 	 -
-- 	 ranca; renovando e ampliando adequI) il do I st (110 (5 (In t ti i,ts do sisitma p0SS 	 an1 	 Fm	 ilodt S opom iCiOI 11', ( 	 1 ii (miS

	

bil itci refloxAes sobre cc rcavciliaçiio e red'- 	 at1vas
as necossi

a fm-o to de veiculos 	 OOiisI ruin c'o.

	

'ca d 	 . qufh'ind0 
e reformondo instalacoes neces-lncm'Isioncimricnto do objebmvo cia po 1 1	

arias ao funcjonainentt1 dd(5 Ufli (iclties (1:1 Se-

	

finido pelo (iovornadoi- (To F.slciclti no cap 	 etaria (10 Segum-ança Pibblico 	 apro\- citan-

	

dcc so"uranç'ci quo consisbo tin "compatib'1' 	 quand0 possivel, i'CCUi'SOS fiscos C ma-

	

-.	 ,0vjfliefl 	 ais dcczar cm Se 	 comnunidade. que POSScirn set- in-gUrdinca cco 0510(410 (It cit s( fl	
rados a este suhpc'ogromato aleccnçccdo P00 Estcnio .

	 Definir uma
Pcucc tanto. protentle-So .1	

politico de desenvolvi-

	

qi-tir dell" 	 de p essoal voltoda pc(rc( a elevciclio dos- 	 -	 basic3 	 (lbS servicOs do se guranca piihliccl,obietivo, transfom-nicir ditcc oriontciçiiO 1 w eis
gradotivc rciluccjo dos indicesC111 progrcmmnos quo viabilizenc. roncreta 	

crammnalidade: consolidando a legislaçuolebe. :15 mnotccs dolt-! minaciccs . 	 Pessoal eXistente, atuolizandoa em fun-

(la Coiiiissao dc S(I\'ico P01)1!00, ((S II!-
( l Ueriflie fili)s n.s 691 c 695 e o PlOjct(( (To
Lei n. 9 167, vin 2. discussilo, na forma (In
S egu in to

SUBSTITTJTJVO AO 1ROJET() N.. 167/75

Acrescenta item an parcigrafo union
do art. 81, da Lei .n. Q 6.277, de 27 de de-
zemliro (Ic 1973.
A Assemljléja Legislaliva do Lslado do

Minas Gerais aprova

Art. 1. - - Fica o parcgraio iiflic() Ill)
art. 81, da Lei n. 9 6.277, de 27 de dezembro
de 1973, acrcscido do seguinte ilem

"5 -- - Os atuais profcssores aprovados na
fornia (10 lei para a regêflcia da disci 1 i

le Educaçiio Moral e Civica. bein conio os Ii-
(eflCiados ciii Filosofia Pura, Estudos Sociais,
I)ireito, Pedagogia, Gcografia e 1-hist6ria, mis
ITiesliflas Coil cliçoes, podcrao see cnquadr:( cbs
coino professores do Fducaç5o Moral e Clvi-

Art. 2: -- Esta lei entia eni vigor na
data tic SUa pulilicaeao

Art. 3. ---- flevogam-se 	 as	 hisposc'ues
('ifl c'ontrario

Sala (las CoinissScs, 29 (Ic ouluicro dc
1975.

Cicero 1)i,moii/ - Presi clinic; fIllfl(1)LI /0
de .1/inc/do 	 Relator; Séi'qio I'cri'ura.

Recchicu parecer favor5vel las Comic 1550(5
do Constituiç/io c .Justi ca. do Econoni ia e
Obras Pimblicas c de F'inan ças e ()reamcn In,
con! \OtO 0111 separado do Sr. 1)eputado Luiz
Baccarini, o Projeto do Lei n. 9 238, clii Iis-
cussilo iiiii('a. ('0111 as seguintes (Iii(fldas

EMENI)A N. I A() PROJET() DE l.FT N.
238/75

()ndc so lC

"2.4.1. Scgurancci 0 I!'OflSii((

L cia-sc

2 .4 . 1 . -- - ,S'egnroiiea 0 Ti'tiiisi/o

0 clescnipcnlio no periodo 1970/1974 (On-
(IuziU cssasativ iciades a olijctivos 0 iiictcs Sc-
toriacs, busrando essencialmente a pre s(rva-
cub e rnanutcnçiio da ordem pimblica e da Se-
gurança inbcrna, bent C'OIIIO a cxecuçao dci
bcgislariio do transilo ; 000i'rcu acentuado
gi'au do coercncia entrc as açScs (lo.scflvolvi-
(las 0 OS objetivos (lofi nid ((S

As entidades quo i ntcgraimi 	 o 	 sislenia
dumnprira In progranias collipativeis, (1 (fl F ro
das grandes linhas do seguranca interna . No
trSnsito, desenvolve-se a nientalidade (10 Que
ii5o so trata do uma area aponas pobicial,
alas t-amnl)dmii (10 l)lclfl(/laflieflbO

00 dos objetivos atuais estratég jc da Se-rm'etcim-ja tie Estcido do Segui-onca Pmlhiica ; ira-
plccntando, 00 Lid o do tre inarnentc1 OporacjonclI, (lisCiplinas do conteOtlo cornpom-tanientab, 00111 0 propósito (10 estohelocimnento ticUlilco unidode (IC (iOutrina; Coflhi(cefldbo 0 en-mnimicilidocle nos sucis condhcionantes politi-
cccs, econAmnicas e sociciis; objetivantio ci iden-
tificaç5o do tipos e fornias de dcbitos prati-codos em Minas Gerais, lien, corno as sucisinc-i dienciccs no tempo e no espaço ccmimpliccn(10 OS qimadros cicis correil-os policiccis, pro-
curci.n do citingim- o optiinzajii populccc j onol p01 icicil tin Estcid 0; doScrevcndo Os cccm'gos do
Sdcretcirici de Estc(dc) do Segui-cin ccl Piilcbi cci,
coin eSpecificciçso do m'espons ohihidcitles atri-huiçoos, requisitos, dire j tos e sell reSpi'ctivo('squomna Op e racionccl • cuicciisondo .1 rotcitivida.
(be intci-mici (10 pol icial pal-a, se ciconseijiibvol
ostabolecoi'_sc umlia politico do fixoçiio do
pessool; estcihcbecendo pcidrOes, corn o obje-tivo do penmiiitir ci ccvaiioç5o de tieserllpenlio(I comitm-o10 Ca fixacijo tie cr j térjos favom'clveisJ unici politico (be proriloCOes e remnanojanmon
In tern icccmnente encaln jmihcid 	 no. t ccii do (liiiScStCn)di do auditoria do pessocil; definjntlounidi pi-ditica de Iiessoal pccm-o Os ccirgos nib-
-policiois, fixando as ccctcgorios profissionc1is
do inleresse Ici Socretcii- ja die Estodo do Se-guranccc Pliblicci 0111 Hill (lucid no prOpm-io

EMENDA N. 3 AC) PHO,JETO 1)E LEI
N. 9 238/75

Ondc-' so ti:

3. 1 .4,5 	 ProgI-anios de Obras pai-o 0Solon soglmrc(ncci e trAnsito

h) dobegcccjcis reginnccjs 	 emn nuillCrc) de(iilCd( limiidcidcs'

Supmimncc-st' t I ('ia-Se

3. 1 .4.5 	 - Pm'o g romiicc 	 do ohrccs Pd(ra osebor segUranccc e trAnsito

Ii) lb (begat'ias mogiomlc(is

1975 Scilci Ocls Comnissijos 	 2 1 do outuhi'o tic

Vice nte Giiob j j'ol,i, - - Pm'osiclt'ntt' e Lola-tom- --- Doniiimqo,c Luiiiii 	 -- l"dbjo 	 'iiscoim-
cellos ---- Roiioldo Ctrnt'do - Carlos Lcmos
- Eucljt/ t'g Cii /i', - - Ilumliei-/o do Aline/do- - Em/ho Gallo.

EMENJ)\ N° 4 10 PBOJET0 DE LET
N: 238/75

Illcluil% oml(Ie Convioi- 0 esl utlo dci res-tciui-ac/jo da ferrov j cm Ilahici -- Mm0 5  ein ternios0 oorn ohjetivos ajustc'ivcis cm II PNI) e ao TIPMDES -

1975.
Solo das Cornissöes, 24 tie outubro do
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Cicero Dumont - Antonio Dias - Do-
Iningos Lanna Roncildo Cum'do - Curios
Lemos - Mendes Burros - Neil .Jabur - -
Luiz Baccarini - Sebastiao Nascimento -

Jesus iriridude.
.Juslificacao E a (la(Ia pelu prSprio Go-

vernadoi'. na chlacle (IC Teófilo Utani, era
outubro (l e  1974, C eomplcinenta e a eni (111

Esiudo (le Minus, (IC 29 lie outubro II( 1971.

Cicero Dumont

EMENI)A N. 5 AU PRO,JET() 1)E JET
N. 238/75

Ineluir, onlIC convier, o estudo (In il-
tauracilo (fa fCrrovia Leoijol (lifla Rn ilwav. no
trccho Ponte Nova 	 Rio Doce - Darn
rio

Sala (las COIIIiSSOCS. 24 	 (IC 	 ()IltUI)1'() 	 Ic
1975.

.Jerus iuijidade	 \eif Jabni------(;en ciuo
Bernardino	 Donriiiqos Lunnu -- Cli: :
I)urnoril --- - Euclides Ciniuci -- lu/no Iu.(ou-
cellos.

Justificacdo - A extinçbo do trecho supra
aglavou, dc iiiiiito	 a SitlLlçcl( I 	 l
IfliC1 ilaquela 	 ei.jao glran(Ii) (1(1,1
S1VC1I11CflIC acentuad a. me 	 a(I Cfic jeln• in I an
CI1CaFCC1T1ICflI(i (hi peiiólea. (IUC 0 Ii fl y- -
porte, au, passou it Ser felin itpen as hmoC VC(-
(thUS aUtO1110101TS.

A reild €1 (11(5 (1UC rilIlis pro(1Uz Iii (Ii'
-(IC-a ucar Cm i\Iinas. Isto sinifica Unla
Ine perSpeetiVa lie in tells ilic:un (1C lie i --
pOlICS na area. (Ievi(Io no aploveitari(cnt( Ill
cana coflin gCIa(IOra de blcnol. 	 leriluflIo a
ser ii(iiCiOna(I0 a 	 aslina

Jesus Trindade

EMENDA N. 6 At) PIE)JETO 1) El 11`1
N. tm 238/75

Incliiit 	 (Ii(I(' (OflVICF. a CSIUI0, Oil Si	 II
rodoviliri 0, (1(1 I)aViniefltacn 0 (10 trece 	 In a
vernador \:ila(lart-------T 	 llIilifllln,	 :j I)j
trilo (1C I)erriblldinlia

Sala (ills ComissOcs, 24 dC orri id) ra (Ic
1975.

Mendes Burros 	 Liii: Baccuriizi
Curios Lemos -- Ronaldo Caneclo 	 - J)oinin-
qos Lanna ---- Neil Juhur	 .1/sits Trziidadc

GenCsio Bernardino.
Justificaçbo - E (IC suhila imparlanciaeda

Iigaçbo asfbltica. pois é Turniritinga -- e todos
os SCUs clistritos regi/lo grarldC produto-
ra no setor pecuarlo e agricola. tCndo Gover-
nador Valadares, Ipatinga C ale mesmo Bela
Horizonte corno grandes centros coissumida-
rC.S.

Sala (his ComisshCs, 24 de outubro (IC
1975.

Men des Barros

Gen/5i0 Bernardino --- Neil Jabur - -
Buccarini ----- E:.ufio Ilcicldac/ --- SCrqio

I ferf'°'

Jusli f icacao	 -- 0 ranral (Ia ferro\-j 11 Leo-na 1i141(fld() (hirlingoiri a Matilinacu foi
adica do P0F 5CC eOflsi(ICradO (l eficit rlaoer tcndefl do que as ferrovjas reprCsentarn

(le toclo o transporte nos paises civlIiz1i-os' justifica-se a flOSSO PmoPósito (IC resta-d1 
C j hflC fl to (Ia C ita d a ferr'ovia, (rn abed ién-
a wan nova es lrtrtiiri técnic1 C a urn aCrninistmac5o flioderna, capaz (IC gerar (1 C-nvOIVirTlCfltO C Pr0rCSso. niarrneflte fl()i'IrqncIo a aIm 	 (10 pctrSlea V isivelmen Ic

Pals sei'ias dificub(Iades

GenCsio Bernardino

EMENDA N.° II) AU PRUJETU l)E LEI
N. 238/75

Incluir' anile convier

Iristalaçiio (IC urni Irsina acneareira no
unicipio die Muturii, Iaealizada tin Zona dli

Ifata.

Sam 	 (Ills Cotitissies 	 25 de outtibm) (In
1975.

Neil Jubur	 - Liii: Bucnjjj2j - - End/jo
Haddad -- 	 Ferrara.hIt /) -

GeirCsio Bernardino	 -- 	 Neil Jabup	 Jusiificaçao	 - 0 Munii1 	 (IC MIhIthIn
Jui: Jlaccuriri - Fuji/Cm Jiaddud - - Sirgjo possui caracteristicas próprjas Plira a cultrr-
I errata.	 ra de eana-de-ncucar (' ((fer'Cce as inelliore-

condicoes paPa a Iocalizar5o (IC urn 	 '
.1 uSiI/lCmOSa 	 A Lana dli M::ta aprtsen . 	ia de transforfii . (c ljo d 1' 	 'Ii is ( n icier istic 	 I l\ Or i\ US rebli 	 e cert inint, 	 onuç w rural,

511	
I P 

irnente i out! Is a egihes dc nosso Pais par: to CCOflOmlcoc r r d sens oh in n
a prcducaa (IC café de excelente qualidade 	 ,5 

ni Id 1ao C c oflth'lbhjhr5 como
-	 .	 .	 on e 	 e (1 Isas no co' ' ' '• 	 -Essa Producao CaflSthtthl 11111a das maiores de 	 11th (10 dc 	 Xportllcio

fontes (IC riqueza ((U mesrno a rnaior ainda 	 SO ills
(10 (')!(iIi'lO (1' 	 (-x)rIl(ela (hi Pais.gcran 	 Al'la cansidCrllVCl rilOIltilIutC de divisas pan 	 m lisso, o Crll P re en ci irnento tecnica-
Brasil. 	 nent ee 6 d mais alta signifjcaçao e se jus-ifica 	 .15 	 h lLOc

0 Munieipio lie SIIlnhu urIriin. localizad dade e 	
s (lecorren,tes (]it proxirni-

(ill olCh1li regil io produtora (10 cafe, oferece 	 1ati '
	 qu se aeha o Munici plo (le Muturii,

excelentes condicOes para que nele se bocali 	 \lnie:ntc no Porto de VitSria, pelo qual

	

-	 ara (lila CX )Ort'ICiSC Urna anc16stra CSpCC1I1cIS de transformaca r	-
(In producao eafcejra, aurnentando-se, aSShlTh
este volume de (Ij y isas nunla razlio geome 	 Genésio Bernardino
inca, cis (thC a pi'oduto in (lustrializado Ole'
recC rnebliai'es coridiçOes de preco no meTS
('ado irltemflacional. 	 E!IIEXDh fl!1 V 	 ,- 	 -..,. ,-.-- .--Cl-C1-Iu,jJ-.,1 () J). LEl N.2

238/75

- Acrescen tC-sc. (Mile ccmnv iCr. a irnpIi n
ao asfSbi iCa (1 (IS ti'echa, roili Vianjos j
hhdados: Palmm 5 Rio - - Rabin; Eugenopobis

o cIovj . 1 Campo" MIl!. 11(6 Muh'jl(b -- Mih'ai
Uha P.ecrei0 -- llodovl11 Rio - -- Rabin; Mu-

Ervblja
Restabelccirnento (10 trecho fcr0 	

197Saba (Ills Cohraissoes, 24 (IC autuhh'o (IC(Ill LCOpObdina, c'ue liga Carangola 	 arhuaçu na Zona (laMaIn. prcclSamente
Leste dC Minas -- Regiho H. 	

Roj-' Canedo -- Doininiqos LonnadtSala das Cornissbes. 25 de 0tubr0 	 l0sLein
1975. 	 JéS1IS ifl(lade 	

-	 Lin:

EMENI)A N.° 7 A() PFIO,JETO DE
N.° 238/75

Inclu jr (In (IC Con y i CF, (( (Studo, it 
0 setjodoviario, (Ia implantaao C	 PaVirr1efl'r

(lo treCho Passos a Guaxupb,'in Fort0
(IC MiflIls C Jacui . 	 aleza

1975 
Simm 	 (laS CornissOes, 24 (IC outuhr0

Ne/f ,Jubuu ----Jesus Tuiridude
J)urnont - Lul: Baccorini ---- 1_I1in1ber(0
.tl'neidu -- Genesio Bernardino	 PBurro s	- -• Curios Lenios. 	 a

Jusiificucdo --- A Construciio (ieSsa esir
(In virb unir o Sudocste (10 Estarlo (le Mi
(lando (0fl(i i('OCS a Urn (iClermina(Io trec
entrC Passos C (uaxupe, COrnp]etament aba°
dana(iO.

Neif Jcthur

EMENI)A N. S AU PIt(),IETU DE LEI
Y 238/75

Irichij r ((fl(IC C(mflViCI'

Instalacao (IC Ulila ifl(1USIF1I( par a fabri.
cacao (IC (life soliivcl no i'IIllniClpiO (IC Ma.
nhnm Fir U, be aliz a (1(1 nIl Z ona da Mata.

Sala ths Conusses, 25 (IC outuhro de

Genesio Bernardi'

EMENDA N.- 9 50 PBUJET() I)E LEI
N. 238/75

111(11111 ((n(le cOh1ViCi I

EMFNP\ N. 12 Al) PDOJETU DE LU
N. 238/75

InClthjm ((nile cafivier
- --- F.strt1j 	 IC TUFishila -
Era ParquCNaciofl (10 Ca pa racm

1975. 
Sala (las Coinissoes, 24 (IC oufubro (IC

Cicero Dunroni --- Gen/sjo Bernrirc/i, i o- --- - Neil Jubur -----Liii: Buccariju - Mejim/s
Burros ---- Cu/os Leinos - Doniinqos Lanna
- - Ronaldo Cuneclo - -- Humberto c/c .-llinei(Ir,.

EMENJ)\ N. 13 50 PR0JETU J)E LET
N. o 238/75

Ach'Cscente-se imnde COHViCI I

Na SCtar (IC tlrriShiio . agiIizu' a ililpIan-
tii('SO (lo tiii'isiiia n ilmegilia (las i'eSCFVatdnjasFurn as e Peixa 1().

1975 
SIdas (Ills Heunides 	 24 (IC ( ( Utul)ra (IC

IIuiaiber/o (/( I 1;neidu	 Euclic/es C/n/ru- -- l)onainqos Lannc, 	 - Ron(1ldo Canec/oCurios Lenio,s 	 -	 Mendes Burros 	 - Liii:
J3aceurinj - Cicero Bunion! - Jesus Ti/n-
(Jude - - Neil .Jubur --- Genesio Bernardino.

Oradores

T)ISTB1J3IjIC3U DE, BEND-\

U SR. i)EPI.JTAI)U MULTO 1 IAI)DA I)
Sr. Presidente Srs 	 DCpUtados 	 Lin sisti'-1111 CCOnbm j Ca pod e ser avaliado SC-gun (10
trés diiiienshes basicas: cresCimCnto, estnhj-
lidade e (IiStrlbuic/jo

i)i ótica do CI'CScjlnchit( 	 a riiCili(IIl cos-t Lill] c'irarnt 	 U tiiizn (In 6 o ph-ad uto nacional
e Csta, nos ditirnos dez anos ( la Cc000mia bra-
silcirn, b (Tile tern sida rilnis Cflfllfizada

A CS [ahili Ia ile se liga as \aI'iacbes (IC p
t'os, inflaçOes e peniodos dCfbacionilrios, hoje
lirna (IaSgI'andeS pmCacilpacOCs (Jos govcrnnn-
its (lOs d ifcrentcs pal ses do rnllfi (1(1.

A atica (111 (liSIrihUiçbo Sc h'CIaciona li
forrnn (01110 o produto nncionnb esta senda
iepartido entre setares, regihes, funciannlrnCn-
IC C 1)C5SOaIhI1CTItC

Todlis essns iried idas SC lii teFpen el ill
e se Cohopletam ; entretanto. a nnledida di efi-
('ada social (IC urn sisienla ('Cofl(5riiico esti)
p ri tic i p a] rn en Ic rein ('Ofl 11(1 a a (las trihu ic5o
(IC menda , h'ClaciOnacia eSpeCificanlente S reclu-
ciio (IC (lCsfllveis (Ia (llStnjhuli'Sa

o Brasil e a Di.Si.-j hU j((o (IC Benda

0 II Piano Nacional (IC DesenvoIviIaIen
to ECoflôrIilco CXplidita no CapItulo VI. sohrc'
a Estratégia (10 Des cnvo1vin1et0 Social. IIn ecCssidade (IC realizir politicas reclistributivas. "enquanto 0 hobo cresce", contrarjamente S re distrihu j ço "i(SS 0 crescinlento do11010".
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Sulfa (Ii 550 11111 agravarnento 010 tcrrno5 qua0
titativos (1 a llhsol'çao (In rnao-d 0-Ol)l'll not 000nolnia lilinolma

J)estaca-se 010(111 quo os investi1fleflto
conoentrarn ern areas já privilegiadas P()r do
taçiio do capital, agravando-se sensivcime01
os desnIvois rogionais de ronda, poiS grafl0paroola dos recur-sos silo canahzados Para ainfra-osti-at ui- a social (lossas areas, (lilninuin
to o poder (IC harganha (IC areas lI101IOS fa
vorocidis Disso resulta o agravarn110 loexodo populacional palo rogiOes mais fav0
rocidas, tondo as regides (loprirnidas sérjas
perdas no sell capital huiiiano

Esso e 0 (Arculo vicioso (10 m odel0 lnj
noiro. Croscern as Areas rioas. aurnentan1j0
0 distanciamonto 0111 l'oiacaO ñs rogiöeS mais
pohres, e cueInodelo llnplloa a nocossjdad0
do callalizor am (lb l]l1)Is recursos public05 e
pl'i\'aIlOS iiara al'OIIS 111015 (IoSon\'oli'jd as, en-
quanto as outras regiôes se deprimem.

Dislribuicdo Pessoal

Basta obsom'vamnios (IS (Ia(1OS SOI)l'O renda
00 ('lIla (10 (10 Polo Ilorizonto, para caracterj
Zar OS (lOSiIIVOiS 	 existenhes 	 (IPEADF'ACE
-UFMG) A rondo me)Iia mensal familiar atm -
gin a cifra (10 Cr8 1 .897,0)) ern fevoreiro de
1972, 011 seja, 7,5 VOZOS 0 Salarmo minlrno vi-
gonto.

As variaçoes Has rondos polas (liVersas
classes aprosontain-so bllstanto acelituadas
Para so ter urna idCia. verifica-so (1110 0 (us-
tIlilcialil onto ontro a media di grupo mais
poLio o Il (10 lTllbi5 rico e do 20 VIZ", 00 seja.
1111)11 famIlia do grill))) bliaiS rico torn renda
mensal 20 vezes superior a do mais pobre.

Yen fica-se tarnhern (Tile 0 item alimenta-
coo al)SorVo Cerca (10 71,6% di ronda dos
inais pobros o quo, para o grupo mutis rico,
as (leSposaS C010 alimiiontaçao atingeln apenas
381% dli sun renda . Essa proporcao, quan-
do relacionada a transporte urbano, inverte-
-so, on seja, 0 grupo iniis 1101)10 gasta, propor-
l'iOnalrflebito a rondo, (luaS \'OZOS rnais do que
(1 grupo mat licO

Coin rolacao no it ('Ill saiido, aponas urna
poquona parcola do I-Coda (10 grupo Mills
pobro 6 utilizada em confionto corn a do
grupo IlilliS rico; p0)1 on-so-ia afirmar (IUC 0
grupo 10015 pohro uhiliza-so 1111115 Ircquenle-
liieflte (10 0 ten)hirnento prol-idonciarbo; entre-
tanto, SahOlflOS qUis forani as razöes qUe IC-
vararn 0 govern I) a l)uselln b'aOi011 allzar CSSC
J ton (1 lii 011 to

OlilintI) 101 i1011i loitui'a, rccroacao e edu-
cacao. verificaoos to auiflofltO (OnStllfltC no
proporcao (to gastos, (Itlabido 50 aUrnenta 0
nivel (IC ronda. conjugad a coin a peqilefla
hilidade oducacional dos filbos cm relacao
aIls pals, poden)lo-se vcrificar (1)10 aindil per-
Ask urna cliontola oducacionaI clitista

Esses dados sobre distribuição (le rend?
em Belo Horizonte. n6c leo de major creSri
monto econOmico do Estaclo, so fortaleca
a hipCtese (Ia ma 	 distribuiçño 	 da rcIi
possoal cm 	 Minas Gomais, 	 priflClPO '1\ws(luando conjugarnos 05 dados do II

I

sobl'e salCi-ios (in poPu l ac5o ocupada (6351 daopulacibo recobo sallni(s infei-ionos n o i1iIii-fl)) legal).
Quanto 00 iii vol (III (115tH bubSo re"niil, veiofica-so quo 241 nionicipios rlIinejroC;tern ronla iliensal (hOliljci1j01- media nionono quo urn solar-b IflIfl j ITlO 0 l'OflStlta-se (flOe

	

enas trs 1-OgiCos (1 III. TV) s5o rosponsa 	 A SBA. DEI)[JTADA J1NIA MARISE

	

js pola gCl-açao to 72.8% (10 an CitlIdual, 	 Sr. President)', Sr-s,

popala
(e011Ouii
	10

DePutlolos. A imPrensa

o
(he Polo Horjzonto p arhicuiaj-rnente -,1 TV Itaco-

Torna-so fl000ssarra C Urgent a 
aloço lnij, tern-se oeupado (10 urn assunto de grandede in tlid S (II	 1)011 trl I 	 ( 1 1 (lit ) 	 )S	 ntl I ISS( 1)11 1 	 I	 d	 OOSS 1 	 (I 5(10

parll 0 pr000sso rolIistru)eh (VI) Pcssool 0 	 i

	

 r-ogro- 	
fi-ata-se (to urn ato (fire so traisformou numnal C (IC anIpliae, ) o (IOS OPorbunloados 	 T(0 0110p 	 prOhionla angustjant Pal-a Os morado:-es darego no Estado, (IC noorientacll') ( SpeOlar (10descn 	 Vila sa0 Ymoonte\' olVlnienlo OCOflOnhlec) .

s l)Isce o lnIclo do ano . ainda na Camaro
Ess IS in did 15 busc 11 1 III) t i I' I 	 dc) ( 	 Jun ip d ti	 t nid (dl (11 sol c t da por

tirnulos usc s fin Ifl( 11105 1 ) ( ii 	 I	

1 ping

p 	
1001tur 	 1(101 cs cia \ iii Sao Vicente, Ic (1 1 Drelci

	

1 soc i a l 1)1011105(1 1 ) 101 tos (l( 105 1St1 	 turn1 Viii 1( i ll ii seu 	 W I los 11(111 (0110 do IflO
M (10 SItol 	 il')il( 0 0 ptO iii II	 t U 1 sItu ) 10 (1fl (T 1) 50 1111 onti 1) 	 i edo Un) 1 utilii I) 10 111 115 1h1t 151 1 (I 	

1	 O 	 ponti}tiO 0 	unlc qs Was(S (I) 110 (10
obi I lOopolcion 1)1) (1 1 P I co 	 'lu	 °	 1)111 (1 Pa ra1 l cii idt 	 Mosia1fl()5 nod1 0 esta
o potencial do 1ilai' lnnll(I1l(1e OOS poul	 '. a. 	 di fill tiiniento lie caiarn i (bade pfflulica dosA anticulaç-So (k sIs (lledi(llIs on e1 	 ponhillñes c'oflstmuidos corn a boa vonhade dosnon d 11111 p1 1 1 	 LII o as thai pi ogrInas niol 01101 es a 11111 d (f11( des p Id) em pass irSi projotos 	 '''-' 	 '	 ' 

	 '- 	 O 	 o id111l1 .	 lnfe, 'ZnbOfl-Ia do rentabiljclacle privada, Inas, e prinoj- 	 to 0 nosso requerirneno, 00010 0 do tantos oti-palniento, poll) l'otor2o social, 010(1(10 1	 - 	 tros, teve 0 mesmo endereço: 0 arquivo da-s do ('rim-So (10 empn( go (0111 arocs (H"' i .	 Soerotaria do Obras PnhiioasWa s 011 P ilo inc Ihol a lozovom y )) it I	 (1 fl 	 0 p ohlcni ) 1) 1 [b aa OW 15 10110 so \cstadat floSSas Areas.
S'oIlafl( ilsSis t j 1iio50011 foto illIili'fltSl'l pai'a
a nossa PoptiiaoSo o p"incipalinen be 1)01-a apropnja Prefc j tul'a (be Belo Hoi'izonte . Train
se (10 pI'Ohi('JIllI Ininimo, quo, por-em, tern dci-xa)Io em poiigo Iiiilhares do moi-adores (Ia

00111 111111) populacSo 5(111 (!OVida rnaior( 1 1)0 II (IC p hotos rounmo j rj0 5 do Estado . Asl-njan('as all reside 111115, bern OOIU(( os aduitos,
hSm (100 Pass"- por Osses plIOtl i lliP's 00(0 urna((ItOh-a (ho S 111"'tnos, isso I'Opl'Cseflt() tIll sorio
PoriPo P1110 lodas actuolas cnionces. Essa 6 a
op-andc' l'oalIdidc' )ha Vila SSo Viocnto, 0 Es-tudo de Minus,, (I Didrio lie Minus, o Didrio (In

0 pit It o'uI it 	 onto a TV Itac (dOIll(
-Se OOtIJ)a(10 (less:' assurifo teiido a q u'la ultima
foito 1111111 (Ol)CI'lu l'acolnpieli 501)1 - 0' 0 problo-
ma. Tivoiiros to c:Iso trist(' 10 1111111 cI'ianc-a(1 111 , Pisstnilo 1101' 111(1 do ')OlItili)S C s. sofi'eulimo quoda c "oio 1) Il1OI'ron no hospital SaraKirhitscholc -

0 SI rnetSi'io do Ohnas, em Cn tros-ist1i, pro-)aoteu (l U( )!efltro (10 dot (11(5 (lalia Ufl) So-I oHio 1Jan11 I) )rohl 01110, .15 SI' passa nalli 1jUi(SOduos soflla nasSOlO quo quaiquer sciuoijo (Iefi-niliva tonha sub 	 (Lola atS aW)l'a
i'OI' isso, Sr. Prosiden to, con sidej'aio5 0assuri Lo (I) major l ' el ev5nc j 11 ptIi'a a Populaçibo

Pot se;rata dl' 1110 pnOhlo)1i11 angus! (ante, Ii-Cando as fam j lia5 I'll) ('liSa 0111 OXpectativa(buarido 500S flIhos v50 pare as OSCOIIs dos
il11lI'ios Idjacl'nte, podendo son utin g ith)5 por1l0iiCnte graves ('01110 0 quo acont000cb, oca-
S ionando II ItlOrte (IC nina ('Iiaflrb

Fill 10)100 Ihossos crionc-as (' dossIs ii)OOS(10 faniilia, r000vo iqui 0 111(11 apClo 00 Pi-e-feb11) do Belo Horizonte, Para quo, atravCs 110Gov ernllciol- do LStI1dO, Sj1 Ida unt i l solu-a No ilfl pol-tante ProbhClna. qual seja, 0 da(O115t1'uçS)( do (11110 1)10110, eil ounalc 1' )ICflflj-
livo, C nSo Cut precibi-io, corn a cob-
oac'iio apc'nas d' IShuas, qua nSo solucionIniLI P1-0l)11 )i) 11
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A atual criso no conjuntura cconôlnica
inundial vein fortalocer a opço (]it

 do imediato, pois, tendo o Brasil inn
mercado inferno potencial do Innis (IC 11)0
niilhoes do PesSoiu,nao so corproende quo
1100 SC ahra 0 lICOSSO aos seus hens indus-
triais Para Ossa populaçao .A titulo do ilus-
traçao, toniando-se Os dados do PN\111072,
verifica-se corn facilidade (rile OS charnados
hens (IUI'aveiS do cOnsurno ainda terii 11111
aniplo inorcado a sec cohorto no 1-trasil

Os instruinontos Innis cornuns, uhiliza-
(los abs politica5 i'edistr j buf jvas, S50: SAN
rios (reajustos) taxaçiio sobre renclas do
propriedade (10 fatoi'es (excluindo o capital
huiflaflo) , SUI)S1d105 e transferências

Outro tipo do nlodida que SC tornou Ian
ganionte difundido. 00100 FCCU1'SO par rile-
ihorar a (liStrihUiCao do renda, foi a ainpha-
oSo clas oportunidades educac j onajs .Adnn-
tindo-so (1110 a educaçao eleva a produtivida-
(10 do trahaihador, esta 101111 COIflO roflexo
1110 aurnonto no sen salarlo ; on trotanto, cvi-
tarornos tratar (ICSSe tOlTill )OF ('ntefldorflios
ser este urn objetivo (10 longo IJ1'aZO 0 J)OI'
aduntirinos quo 0 acesso nos servicos oduca-
cionais, Oflll)Ora tonha aurnontado, Ninda osta
longo (IC se tornar extonsivo a toda a popula-
çSo brasiloira

Miiias C (IS Politicos (/0 E;iprcgo e Rondo

Acreditanios (fIlO a elifIlSO a poupanea 0.
('onsoquontonlento, it mvorsao inuito dostaca-
(111 1CIO5 econoniistas ties ijitios docênios
viorarn contriljuir porn deixar. en] sogu dl)
piano, politicos quo husquern rnodificar subs-
tancialinente o ostilo do dosenvoivirnento ceo-
f1011ilCO, no que SO refero it (listribul-
çao (Ia rondo, a auniento do nivel do empro-
go 0 II mellior oriontacao do aphCllcao do re-
CIll'SOS Para invest nonto

Sendo a politico salarial, no periodo do
contoncao. (lesfavoravol Para OS lISSallIrilidOS,
é pemfeitarnonte cool-onto quo agora, 501) 0
I'iSOO do OStllI'Ill()S sendc OoflSidcra(10S 011115-
sos, husqiiemos caracterizar urn esforço dis-
trihutivo no desenvoivinrento brasileiro e
I1IO1S cspecifioainente no (lOSoliVOlViIi1011tI) (11'
Minas Geroi;.

A situacao. (On Minas GO1'al(, I' elacionada
a crnprego e (listril)uicao (10 ronda é 1111115
grave do quo a media brasi]eira : e, lovando
cm c(msideracao Os soguintes dados extrai-
(los do II PMDE& obsorvarnos: a) a taxa do
ocupaçao (Ia iniio-de-ohi'a 1flIflCiI'lI é interior
A media lirasiloira; h) 6391 da populaçiio ro-
cobe saiãrios inforioros an minirno legal; c)
o croscirnento econornico do Minas Gerais nao
foi suficiente para diminuir a subutiIizaço
dos rocursos humanos ; (1) OS curriculos os-
colares, especificanlonte do onsjno teenico,
nib se adoquarn ainda ii necessidado do roor-
cado do trahalho ; e) urn grande contin goil-
to (Ic trahalhadores qualificados enhigri( Para
(lilt l'OS Estados.

Corn base flosses quadros do roferCncia
conjugados corn a Opçao industrialisha (Ic
Minas Gerais, quo resulta em investirnonto
cuja tecnologia utihza intensivamonte capital,
poupando a mao-do-ohra, deduzirnos quo me-
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v inliain fazendo ate aqui. SCm 000sionar pre-
IIiZOS nnaiono5 pal-a outros S0b(I'Cs (In ally ida-(10 intern a (Ia Capital.

PONTILHAO DA VILA SAO VICENTE

IIUDANC,A DE J);TO 1)E IYHIl . iQrt b
C) N III US

o SR. i)FPU'l',\l)o EUC I .11E5 CINTHA- Sr. Prosidento, Srs. i)epflto)L ) 5 as (11(11-this toina)Ias poli De pa r 'tarnc . oto (I'
o polo DER, nofel'ontes t mU'!em' (11' 1O(l)I(ricão (10 ponto (II' ouibancjue dos On ) 'OUS (II'Nova Lima, Rio Ac-i cia. Rapos's I Ofl1'1(5 lo-calidades - - (10 Praca da Es)ei'So o flua .AOI'S)(Reis pat -a Outros pontos do 01111(d)' --1' 'uson
inpacto dos mlriores n5to 5001)1110 '(Is 115)11-rios (has mencionadas linIlls, bbs, ( ' s i b: ('id-)nente. an ('omi'roio (111(111010 local, quo SO
(onto profundcll)I(Oflt( Preirilbeado pollis iii'di-
las tomadas pelts i'eferidos Srgos oSto')uals.

Tenlos aoorflpn]l c(do 1tI'i\'6 	 (II lr')pl'on-Ia CSC Ma e fallohi as dan oso S o negIIt\'IIs1-_percussOe 5 dCsSa modjcba . A1i'avS, (Ia Polio (ii\ova Lima 0 (Ia Cooninra Munlcir1,tl ajoule e do outias localidades tein-nos oboga-Th SOilcltoço05 no sentilto 1)0 ilitonloni nrno'(Into as ri)011 1 jofl0d)5. 'qItol' lIkul('s, V S1(fl'))1 POSs ih j l j da10 (I (' rostaheli'c'n 0 an igo )on toIt emharquC,
Por esso 1110 1i y o qtlor)'hrlm, 	 Pr'c'sbih)'ritoSrs. D eputados somando esforros corn a irli-irons0 escI'l ta10)1)1)0 0 tc'1(V)Sa!1 	 C °o)ir1Utor idades intcrossa) ias IOVOI' (10551) vec'rnr'

as
L apelo, floSsa soIomt(cib 	

i-
o aos Sr's. l)irttoresO 	 e (ho DER, para quo OSSOS (1005

I'sfol'(a(las 1' iibstr'c'' 	 no-xarnlnem as bnodidas toflladjs t' ) nlerIl c0011( -ent0 (II) ('Xt('nsibo (105 aspecbos nogItivosTht Has lJrovocararn 0 reponharn no (b('Vjdar 	 o
as cObsas fazondo ('In) (1110 05 poatos do

barque (losOiiIliaj'Oue (1)5 1i) (f101Ofllol^)s'has ro t')rn(bn S flua Aar5o Ro j s I'. assinr,
continua r SCI'vifldo tSo 1)011) (l oan to



Esperainos, pois, quc o Sr. Prefi[o la
Capital (lCtern)ifle COIl) II Iil'.iVfl(iU 11((CSSiI-
Ill U Seeretaria Municipal He ()inas Pill)] i(i)S
e a SUDECAP a ('011Stl'UCaO (IC (111111 pork (Iii
(alLItCI' (lefinilivo ape]o (SIC (1111 IUZC(oS
aqui on Assenihleia 1,C4iSIatIVi1. por (OflSiIl(
ru-ft p.151(1 C (IC (litCitO C porque repCsCnta.
11i( verdaile. 0 UIISCO He i'( He P 11(11
(lOres daquela regiao. 	 Portanto. dada a ur-
Onub assillilo (5 SOJl( ludo It 5th! ariivi-
(lade, C (i(flSj(iCi'I(IIU N lI1'Cf)('iU He 111111 sola-
çao. C (JUl (1(1(10 tsl C apelo, fl1CSIIIO Pl''I(1e
0 pl'Iii)lClila SC Ioi'nou mais s'rio coin a iucrte
IC Unfit ('l'iafl(U (Tue caIu (10 p0nti11)5. TJtlC
)S1i ('lii (Stado dc ('ulaiIli(a(ICpuldi(l I (JUC
polera ow llI(1S5(l VIC (1(1110 Vi! (1 	 ( ( ( SIC
(iCVi(i1) ainda 1 ilUiflencifi He ((11'

Sr. 	 P1CSi(lCllt(. 	 (]('Vj(lI( 	 a 	 iiiinituI	 Ill
probleina. Solicit!) He V. F.X( . qtlC sell
pirecel' ((I'd pelos 111(0111)105 (11 Comilsao d.,
1(0flOI)1i( C 01)115 1UI)Ii('(S, 1) fun de ([II 	 a
IllUflICipali(Ia(l('. 	 (t('(Ves do (ftverna (j( 	 Fs-
lado. IJOSS( (!CICI'Iiliflal'. (010 1i1'i.TCflC1(. a
]ueTio des[(' 1)1'OhiC1fla (O1C aflifl(' o y n(01ado-
rs do Vila ST'io Vi('CfltC. NO (1(5(1 e,S r. 19v-
Si(1Cfle. (IICI1(Iel' inais It do i)OSSO
apelo. (II1'iid0 on Sr. 1 1 1(11(10 He Ilelo ]I,,-
i'izonte ( no Si'. (Tovi'nador (10 Estobo 1(01-
(I UC Cle Cfl('CI'I'( (III Si 	 110 13 	 (Cli(CnI 	 a-
lflCflt(VH ])i( 1 ((fill POlItIC lie l0S( ('
(lade. Além disso, demonstra a omisso da mu-
njcipalidade no 5010(1) des preldelifis (10 131'
I]0I'iZOfl(C. 	 0) 	 pCi'lliIIiI' (Tue 	 111(0 	 p111)i'la 	 I

(11)1 I)OIItillI(1) SIl'V(I)( 	 (1C ':11 du ae('sSO lIar)
IT 1)111 I!i01'U(ftleS. I'iZCIi)0 	 (  Ie (0(510) 	 (DCI
no ifll('iO tl(ste 	 1110, C IlltCIiZ(l)CfltC jienlin-
Ill novideneia foi tomada relativarnente i

FSS])CI(II(OS I11)Ia pionta SO1U('O( 1)1(1 paTtI
(II IIitIllieiflaIid ole C (10 Govern (I (10 1-OS! ((1(1
1' 	 (IC(C'(.lIlOS 	 (1(11 	 piOl)iCllI1s 	 ('((1)1(1 	 USSO	 11100
SCJan) iitotive dc lflafl)'il('tC 	 ((1':) II ]lI(j)1COSU
He 13(11! II0I'IZOfl te

"Tilla Cl'iali(';( 	 '(]))I'I( 1)01' l'idlI( 	 (IC Si('
101') 11)5 POI1IC 	 (II \1I) 	 ie STo \CCOIC
1st. 1) 1)Ia11('l)II(, Si'. 	 P'CSD1'11 Ic. 	 Fperains
one 01(1 haia 10(0' i1)' ) ( Ill! televisao, I(IoSP'1(li-
do o estado de calamidade pñblica em que se
lii'onti'aiii varlo y baii'ros 	 ia flOSSa C(pital.

(Ili('	 1(111 	 pl'()I)leIn)S 	 l'Cli(('IOhlI)d((S 	 ('01)1 	 1	 y(-

gul'aIle:( da p0pUi1o'1(0 He IlOSSa ('(doe

Esiieraiiios (I( (SSC into too 1411CC. (III'
a1iICe0U It PoPUiçao do Vila Sw \n'iiP
He 110551) Capital, (1'l)loflStlC on Pl('feill( He
13)11(1 Tlorizonte - - ( OIC ('oflhinaa 1 1 )i'l)'OS
('I'tlalOioS. 5(111 on flICflOS J)1'OOIoVCI' 1Cp1I'05
fins burners poe cslao espalliados PCI; vias
(IC flOSS) Ci(IadC - 	 ai'eal SitUl)('i(O ('1)1 one

eneonti'a a IIOSSa Capital.

I) povo C s1(('IiflclolO 	 eshe 111111w I(OV(
(Jul papa impostosaes ('CiTeS puP] 1(1(5 - C
as autoridades deixam de lado US soluçoes (IC
pi'obleinas que alligeni a aiflla (ICSSC povo

QUC (55' 11(1(1 ( ' C') (1111 alerta a Pleletura
(IC 1311(1 Iioi'izonle 4 . a Seeretal'iu (IC 01)l'as.
cni -no tallll)C11l a SFI)ECAP ..-t iflipI'ClISa, 005
tiIIinos (111)5. 1(111 inosti'ado fatos oeori'idos
on \'ift Sio \ieenle . Esperamos ciue as (0-
lel'idoICS ('onipetentes IOI11CI1) as providen'
( ' is 11C('CS"aI'(IlS 	 1 5010(1)0 (10 0l'Oi)]('Ifll( . 	 1)1(1.
II )ngen('ia He fl (Y(S(( l'CO11CFII1('1ItO. 	 (((lU 	 (1

(lUa] CSpC1'aiiios contar ('0111 0 aIioio (IO s
i)eputa (lOS a Ii fli He prop Ol'ciOnarin05 rs

ftpouco de tranqiiilidade aos moradores da
Säo Vicente. 	 "a

M1.'NICJPIO 1)E PTA[

0 Sfl. 1)EPUTA1)0 S1I3GT() OLAV
('OS['A Sr. President. Si's. l)eputado5
1)Cvo (I izel' a V. ExITs. poe. realmente, esto
('iflV eft (IC (ItiC o partido povernist1i
ARENA -- 	 ii's. He agora em diante, afIiIt P osis (1(1 ed tb istas a travis 	 dc 	 nedidas

gir
sIliDatieas adotadas rains I.IOV ll'floS
res. tanto o Governo Estadual como 0 Govern0
Federal.

() 	 oVo tell) teeehido vei'dadejros presen.
t r y do fii'el.(o dos poderes 	 executores, e a
\REY \. eono pItido govei'nista, con 	 é
avolis;II Ie SSCS atoy (Ills i'eferidos Poderes
'er!aln 'ale rCeCl(el'a, nas p1'ximas e1ejVöe
lIltinleipals on pal'lfllCntales. 0 aplauso deste
mIslnlo JO y ') (311', 11enhefldO esses verdadej_
105 presentes (lCTil'Ci.TO. vn'a eertarnente a su-
IVU14U1'. nTTo IUllefltlV liliente. ((S can(ijdatos
la \13 [NA. was. c e1taIlente. eolii toda a pro
priedt to, 01111') VIZ. ((S cafididlltOs da oposj.
çiio.

Assistiinos. 1(i) Ills, in ('51)0)0 dc urn de-
sejo lie lUfla chiade lflhIlCil'( He efliaflcjpar.
S. 0 (ICSI(' Estado. (pFeO (Ill Si'i(pieSineflte des.
liIlll-S(' (10 1Ol1Id(( s te Minas (wIlliS, para se
I neoi'porar on novo Lsta (11) do Rio (Ic Janeiro,
Cerliniente €SSc nlunieipio 11111011 tomar essa
atitude, por estar recehendo (lCi1iaiS. Certa-
inente o podei' executor estadual está dando
atenciio arniudada a esse municipim que, agra-
del'id((. (joel' SilflpIeSlUeflte (ieSlIgal'-se de Mi-
11(5 (Cr05. II'o)alldo isso CIII Iniudos, o mu-
nieipio SC cucoll II') ('olIlplCtl(lllefltC abando-
01010 . sent 	 01011) (10 poder executor
estadual . E descia taivez, ineorporando-se
(0 floVo F.sI'obo do Rio He ,Janeiro, receber
He PT dPUIII henefieio . MIS isso jA e 001 aSSUn'
to (lisetIlilo, Uli1'I(J)IIS.l(dO, e ern outra opor-
tunbb:ole fiZelllos, dl,1SaO an inesrno

I loje Fazeillos ldl1SI10 It ((Uu1'0 illufliCiplO.
1111 pC(JUCI1O 1111111 i('ipiO (III 	 regibio dci-
1011)1. ]II1VCZ V. F,xas . 	 nunca tenham ouvi-
1)) 11)11)1' (1(1'. TI'ala-Se He Pion. Uma peque-
na cidadc da Zena (],I . Pois esse pe.
(1OCT10 111101 cip in i'eeehe agora mais urn be:
11 efIe io 'o Govei'no Esta dual . Enconlra-se ha
(lLIaSu (ill) m's ('ollljdelamente as escuras.
Cmos IT IIuiuinapo pi'iidiea . 1-11 por Ia urn

festival He ('((1 ThUS. cal)U1'CS e curiangos. que
(01(1 aVIS notulnas e (]IIC amanha. naturalme'
te, vim-se toremar eleitores (10 poller executor.
volando. 	 ('erll)lflCnte, 	 pbs 	 ('andidatos di
.-\HENA.

\ejarn \. TOXIC. )iOe I I , azelllos crItiCas IS
1111(15 e)UliUIldelilCS: ('riticas as rriais se118.
'I'iIi(ltS as Iaaislll'l'nZoadas 	 ('riticas as
015111(0 NT10 S) ('Oil) pi'eeiidc' ((IC urn mUfl1,'
o;() sjtuadi a 	 i's	 ctrpens (in 13R-040. nue
Juiz de Fora e, conseqdenteniente. todo 0
! "oZena (II) MIN. Iiqiie 1)5 escuras. VeJa'1
V. Exas . que se Irata He urn municiplo pequd
no. Sefli gm'andes i'ceili'sos. V. EQ.
111)01 (liiC este pi'oldeIlla v (10 Governo 	 Uir
n p ai . E (III aleada (10 podei' municIpal suP

aS primeiras flecessiclades do comunidade,
0tre ellis se encOntra a illhlliflaçimo publica
Jas pergunto a V. Exas.: quando o Inunici.
io	 exCeSSivarnentecrnpohrccj1 lo, (!uando
mnum11cip10 C pauperl'irno, COwl) C 0 ('aSO (IC

iaU, 11110 1111 necessidade do contrihtu('3j0 (10
Gove!'no Estadual? Ele flao p0(1(1 SliflPIeSlfiefi_
te permitir poe 1111111 ei(iade fique its eSeuras,
pis isso é siIIipIeSflleflte a p i'opria tI'agédia,calamidade total, E 	 IflSipleslIjente o ales-
tado He óhito He comunisladus COO 10 Rio Preto
e Piau

Rio Pi'eto JI) iIlaflifeStoij Seu (lC5CjO (IC SC
desliga l' He Minas Gerais. AN Casa jt ap]'e-

u reptierimento (10 l)eputado JoTio Navarro,
4uando S. Exa, solicitava provid 1 neias (10
odei' executor (i)fi MinIs Gerais. Ai'punlefl..

tarnos, flU ocasiTlo, (311e flIW devia p111111- a ink
ciativa (10 p1(1101(0 1)31), 1111(5, SiflI, (10 (iOVCrflO
Estadtlal . 0 Sr. (,ovem'nador (10 Eslado deve
1tenlal' pl(I'a todos esses P1'Ol)lCfllas He repel'-
cussimo dos atos de seti govern o. Cli) 1(1111111-
io clesejal- desligam'-se de sen Estado é Ianen

tive l pei'aiite 0 ('OflCel'to e (1 conee j to (lbs
outros T'-sta(10s , 0 (1 11)1 se 111 He pensar, poT'
esseS hi'aids afora.arespejto disso? SiflljdeS-
rIhCfl l C (JUC 11 colsa p01' aqub and! He ma] a
Q.

E uma afi'niaçao que f'dZCIIIOS tristenLen-
le, quando fla OpOI'ttllliO i((i( tl'aZCmos I) ItpCIo
do Munieipio He Piau, pa' se ('neonlm'a coin-
pletamente as (-Scums , PorIlnto, V1((J al a
advei'téneia e 0 apelo, pai'a COfilteeiIIIen to do
Govei'flo, CStraI1l1l(fldo 1) deSill teresse e o ahan-
dono ('111 (JIle SC eneonti'ant Iaiez umII1i1l0O
de eleitorcs que vivem no MunicIpio He Piaim,

inentc an Reqtiei-mniento m° 625, 	 do nobre
Deputado Sérgio Ferrara, ora ern (TJSCI1S550 -

Mas Si'. Presidente c Si's. Deputados,
1(1(11! VCZ ([tie se Ifluda Urn governo, 0 110V0
click (tl( Exeeiifi'o tern, Cvidelltefllente (ic
T'eadaptai' Os diferentes setores ('III
 'açTio 11 sua lllllfleiI'a de administrar, pam
pile baja 11111a tiIl1'Itloflia entre os difemenles
sealimes (In adnministracimo E corno se fosse

(11111) 34 1 'afl(iI ol'queSti'n urn qtlC 0 lllmneSti'o pl'O
(urasse, pueo a p01110, afinni' os difei'entes
Iflstrurnefltos pal':; a CXecuci j o de Urna sinfo-
nun. TaIv( Z. no inicio, alguns instmuinentos
Possum estur (!esafin:( (los, E, acs poncos, a

hlsinfoja Vni ca" vez mais iliethorando Pc
padl'TiO. podendo-se )Iistinguir sctores (Ia or-
(ltletl'a line executIon hItCIhOl' . Assiii tainhern,
ill ltdlfijfljStl'l(COO (II) nohi'e Governadoi' _&u-
h'eli ano Chaves, podernos destaear, sern sorn-
hro He d6vida. volno setoi' pue esta agindo
('ficientenleul ts. a CODEURR,

A C(I)DEURI3 foi criltda 1)13111 l(gillzlIi' o
SC1OI' He OhI'l(S (10 ESta(io e veIn-Se (leSiflcufll-
hindo. H e forma efieiente, He 51111 missTiono
1onpo (be todo o interjoi-, NOs. pue eStainos
SCnhi)rC afentos ProhIcillas las prefeitu-
I'lIS (IC 1105511 i'egiOo . ,Sehflpr(1 CJi.he t('fiIOS He
fibs (lirigir S CODEUI3H, ternoS ClleOfltrado
II melhor (las aeoiluidas paro, as flossas pi'e-
tensOes, Fis (tue agora, OrgTios do ilfiprensa
estimo ne usando It CODEURB de (iilapidai- a
reSell':) hiolOgi ca (10 Parque (las i\Iangabciras.
E (Vi(lefltC (Itie todos somos a favor da lila-
hliItefl5o (111 reServa biolOgica (10 Parque ems
Maiiguheii'as , T0(l0s,SOmflo.s a fll"Oi' de que as
arvores sejarn Iflalitidas corno 0 gi -ande pnl-
1110 (las cidades . Mas, Si-. Presidente, no
(CISI) em tell) hous-e 1.l lalnefltl 'lveT CCJuivo(1-o
dos orgaos (10 iroph'ensa e dos setores do Pre-
fCituma He Belo Ijorizonte .ao acusarern a
CODECRB 	 He estar (lilapidando a m-cserva
bloidgica do Pai'(Tue das Mangaheii-as , Na
i'ealidade, 0 Pirpuc das Mangaheli-as foi ci'ia-
do pCll) Lei MlIfli('ipal n." 2.403. de 30 dc dc-
zeinbre (IC 1974, e ficou estipulado nue o
niesmo terii ilmi Orea adjacente loteada para

IlC. COill )15 I'C('lII'SOs i'esuitnntes IN venda
dos loteS, fossem custeadas as ohi'ns (IC sua
irnplantae5o . Postel' j oi'n(ente 	 fol feito 001
eonvénuo entre a Pi'efeitui'a (5 CODEURB,
Fican do I1st1I ('bIll 0 encargo He ilflplantai- 0PaI'qtle (5 tabhlllém de fazem' o loteamento , Tudo('1)11) ai'e11 perfcitanente (lefinidas, PilT'(TUC e
lotearnento . Erani ohl'igacOes convenjadas
fechamento do contomno (111 Orea, abei'tura e
paviflieflla(-5o (Ills I-ins He acesso,alargrn-nento e fll!\'iI'l ellJacTTo (10 anel da sei'i'a e, final-
mente, a eonsti'ueimo do omquidarjo.

Par:) executor (( (Tile fic on asscntado, aCODEUHI3 [CIII PUC fazei' levantarnenfos to-
pogi'imficos do local C, ev identernente, tern Pc(ICi'i'ilhar 110(11 011 0(1110) espécie vegetal, Foio poe acon[Ceeu . Foi'arn clel'm'uhados trés am-
hnstos C dims iu'voh'es Pc poi'te médio , Para
I'eaiizal- o levantamento topogrftfjco, liT, ('.sta-
"am engCnI-Ie j I-oS (5 topOgrafos dli CODEURB,
I eis pile. surpl'eendentenlente, o Dimetor doDe pa I 'tamento dc Parques e Jardins do Pre-
feitura. Sr. Bolivar Miranda. passionalmente,
tnlvez procurl-)ndo ser maneliete de lomnais,
api'esentoU oucixa S Delegacia Especializada
contra aqueles ililStl'CS fu n cionimi' jos Pa GO-I)EURIT.

ASSOC1AçA() NOVALII\IENSE DE PR0'1'ECO
A MATERNIDAI)E E A lNFAN(:I.

0 SR , DFPCTAI)( SIRGI0 [[BRA PA
Sr. Pi'esidente, Srs. I)epullldos, esTanios

razendo a C asa bIlais 0111 grave pi'(Il)ICIIII( (In
cidade de Nova Lima

JA trouxenlo5 aOTIi, OuIl'O (lilt, (I prolle-
na do fOrum e hoje fazenos (1111 reqaerirnen-
to , urn s'erdadejro apelo no Sr. Governadoi',
10 sentilo H e (JUC a tude a AS0('iarTio Nova
birnensl' lie Pm'otei'imo II i\JI(Iel'flj(II)(i (5 ( ffl
Iãncja. EsI anims anexlllido on I'el)el'jlpCflt((
omo jusT ificat j va, (111113 I'eportagen( pul)Ii(' I-
da Onteml) pelo J)ith'io da Tarde, que focldizaI proh1en, e lu-lId) (11(1) ('(I'll He It 1111(1)
itachezjne Bos, pI'CSi(leflt(' (III 1)0 ((I'ia('Tio, (5

Inc foi tanil)dhlI )'n(iChN'adll on Sr. Presi(l('fi-
te da Hept'ihlica e ao Sr.  \linistro (ft Prevj-
dencia Social, Luis Gonzaga (10 Nascinento
e Silva.

Sr. I'esj dente, Srs. Deputados, estamnos
l""e104 lllleflto ape 11111 (to plll'l( o Si-, Go"Cr

.
-lador Aui'eljano Chaves, palo! Clue SOeorla I)

ASSQCl(simo Novalimense (ft Protec ao ,IMa-
Iernidad (1 ,'I Jnfimncja, (JIlt ('Sf5 anieaea ila Hehr feeli l) (In pelo INPS

0IRETOR DO DPJ CONTRA A CODECRB

0 SiT. i)EPUTAJ)Q 1-J17MBERTO DE AL-
QDA --Sr Pi'esidenle C SI'S, Depulados
ev0 (liZer. de inIcio, que VOtahei favoravel-
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F.nlao. volto a iiilageni inicial do iiiiuiis
palavras, (luandO dizia (Inc ii 	 (IliliIllStl'ailtO

coiiio se fosse unia sinfonia, tin cliii' os liii!-
Sicos devesse afrnai' seus instrunien a's, para
quo nao hous'esso (liSSonan('ia . i'iFiill b-hit
liZel' quo a atitude do Sr. Bo l iva r Miranda,

Diretor do I)epartainento de Parqut' t' lard ins
constituia-se 0111 a l errivel disson an (ia, 001'-
iue tic e parte (111 urn goVerno Ofl(i' n,

 e acjO111,ta At CO)EFRB. ii LSt,id(i
C 0 at'ionista nlajflriLdi'io, e (i Sr. Pi''feilo 0'
indit'ido polo (ovei'niidoi' (10 Est,.do . Si 0
Sr. Robs al' Miranda livesse sigurna iae;xa
contra a CO1)El 'RB, (leVeri a leva-la aiisOSCU-
lñt'S superiores iI.i diiiinisti'ci',ii, ou:.i) jmv

onrar as iiianclietes dos oi'nais. tri,nsforiiian-
(Ii) 11111 i'otinelro 0050 adiainisti'atis 0 ''ii fill-
It' i'ia polio jul

.\giii, 1)015, ito forma ilflpr6])1l a '' ifl('Ofl-
von iente 0 ii'iiehii flue, (In Iliflito 1 , %t li,ii'ui.
Oi'UJ)1l. o 1)''pu'Ihlli'nto di' Pm qtl s e ,Iardns.
Na iipoi'tunidadc'. pu'Fhhlitii-ifl(' diriLiraulu,
lo no Sr. Prefeilo. Dr. Luis Vu ....m,, homeiii
dii mais alto gabai'ito, pnrol (liii' cle Ii 1111' prii-
videflcias, i'liiuinando Ii aleiiç'ao (Ii' sell utiXi-
liar, para nio comprorneter a sinfonia do do-
Seflvi,lVihilt''iti, i ii i' S. Exa . trii''i' jiij',ii' 0',
SCUS t st'aioes . Nos todos (th('1'e1P (0, pl'e'('rV II"
o Parque, II1OS nao 	 i0:leh,iii 	 ' dl IVOI' ii 	 for-
ma inal-si n popularidailo. 0 	 11S''10 (It i''r
flOTflC ('111 iiiunclieti' de ioi'iiuius . 1)it() 1111115 ('lIt'

(Ol)1'f1lt, 	 ('III 	 li.i.iai' 	 il y 	 :l''rJl) 0' 	 '''Viii''
Q plantoi mais do 4)) mil 	 trvorcs i1.ihih•'!('
pai'que 0, p01' inUiiiCras veze, Ii in-s dirigi-

do 00 Coinandaiiti'-Gt''ui1 (' an 1)ireIo' (' So-
14111'aflf'ii Fspr'cialtzuola. do I"oicii iiiiliti', J)('-
1111,1(1 J1i'OVid011t'iiS plbl'a protu''<i ii'''i VOl
da 511111 (10 Curral, na'ul ('Sta (11.11' 0 vii liii
('(lflhiP'i'I dilapil'ioao par park' 	 n101'a(lo-
i'('Sdaquelas proxinulades.

	En 15(1, Si'. 	 Pi'i'siilenti' e Si , ',, 	 Doa':olos,
Cl Pi'COISO ( 1 01 ' 50 fuo'a iustii',5('.O1)E[14F3.
(l ilt' estS pii.uini1ui oleva'lo ti'it,uio a \ iidado
(10 lIfli ('ldadao. (liii' quor, pm' fnt'ra anile-
('('1' Ha', inanolietes (it' 1O1'IllOS . Pen' one S. Si.
null) ni- oeirou Os Mores Cornn''lent('s 'hi CO_
DET T BB . puira apreson tar suns ('lii' lxi 5, (1111'
por certo sou''uui...... ,'liiidas ('0111 	 11111110 Ifl'l -
z or?

Fit'a, penS, a iiiinlii palavra to dofosa a
COJ)EIHfl (1110 loin, ni inodidi ito t'ossi ol o
0011) efici enc'ia soil' prt' dec 'i tad a, 0 , 01'" ra ill)
agilizar o setor. Fica. também, aqui a minha
osti'anlieza ao Sr. Bolivar i\iirani 0. ir via
de ('00 Seq000cia, no Sr. Profi'i i o, 1)uiI',i quo
ch liTTle n attn ('110 (to SOU subaltern,. tin,' PsM
qn''i'ei,do 11(11' [odo ('i,lStO apar)'cor 11 '5 man-
rlu'tes dos j'ii'nais . 	 Afinuil do i'i,iitas 	 fira
11101, miii to 111111 puirui (1 	 Govi'rnii 'von d osi' '110-
1110 ('111 SOil'. ('Scud Ses

() Si'. Covornador Aui'e'liuini, Cliuivi s '''we
tin visto ('0111 Ti] 1105 id1ics esle tin sf0 	 '('1 nh'-
cililento , Ei'aiii essas 	 Sr. Pi'esidi'nto, Si's.
Doputad os, as palavi''is (1110 qUt'l'i	 t FiZeO noi
('onhieCi flentI) (it'Slll Casui

CHIME NA CAI)EIA 1)E MAN] it'MIIIIM

0 SR. DEPUTAD() GENSI0 BERNAR-
DINO 	 - Si'. Presidentt', Srs . Di' putadiis, eiii-
prt'Stanlos (I d evWo 111)010 00 Requ ('11111 ('TI to

n.' 625, do ilusti'e i)eputuido Séri.iio ,'
solicitan (II) no Cove run do Estado r
illento da p ns5o in slit ui d 	 em 	 favo1 iJ0S1.
I inias ila (anioloira , 	 as vi

Sr. Pi'osjdc'nti'. 	 Srs . Depufados
Otodus salIt III. 0 pi'( gi'ama (10 Moviment COti

niocr5tico Il1'iiSjlCll'O tei1 	 ('01110 	 prin ° '	 '
fmindamiientai,, 0 jll'iliIuid() do pesso 0 hub01
(mi' dove SN' Si'hflPl'O consiberada e resa.,
dui ('iii sI.ia vi o ls f , 0111 Sill) di gnidade, par1ta
o Pals e a sociedacle possum cumprir a
altos destinos e exercer plenarnent0 a seij5
fnnç5o do desenvolver as aspiraoOes dos
1 i\-iil (10S e a s euranca das instjtiijr'öes soj
'is (]iJlilS to los 11(15 \'TVeIIloS . 	 -

0 MDB ('011 sidera. tuiiiihein, cc 10 é Ira.tic 11)11111 cm toitas as filosofias socia l' s, que 
°hhl)iiC'l1 real nh)) 1" 11111 in ilividno isolado p0

i'.so. sl6rn d' pr'sl.iiar as iflStitUjcÔeS Ø
poll eros puLl it'()S (11's ('Iii 1'eeonlleeer a imp0
t5nciui (lOS t'Oflhtlfl i't 1)111'S ito Last' e assegur

uS 10 (' fl)l1'tliuil II CSt'ill T101]l10 dos scrvicos Pu.
hhioos 111)', hiillflW1J)10', ('lii (111)' 50 (hVjdern OS
Estados brasileiros.

Pull') isSe )leSe1'hpOfllll(. 0 Podem' Exe.
i'uhivo 111) hlluils do u1'ui ilez''na tie anos pry
two til'iul filosofi' o 05o (1',' 11111 aparata di
'ieupli'anra Colfl() ill 110 is ll))U\'t' em floSsa vida
l't'pIll)l 1(111111. rt'forcad 0. ad oriaiS. per instru.
Ill' utos iii' ('Xi'i'CuO( quo Visuifll Ii perrnanente
u.uai'aiitii d i efotiviitiio do sons ultos poilti.
('OS

Nostuis 'onihii'oi's , " u'.un'gomn do uin esfor.
('0 loinoei'u'itioo (101' toilos (lOVt'!11o5 pOssujr
1) I'll aSSt'IIUI'uil' ii 10-incoinufli. 0 Poder Exe-
col iv( 	 1' r('spOH s5s ('I. pi mi 1] ('H teiiiente. pelo
('XO1'cli'lil b 1)01011)1 do pohotu] 1' lIllIllifliS-
ti'ui hs'ui, floS 5)'t('"t's (11' ('Onip) tSncia do Esta-
do. nas romunidades monoi'es de direito pfm-

hI 100.

Assiut, som'ia ilo c'sporar-so quo. pelo usa
ilosto apuirato. as i1t'1'uaciuis (10 policia no in'
lorior I In Estuide displ.i50550In, ii4ualmente, de
I ii.sti'iiiiit''itiis iii' pT'0\ 111(51) o viil5ncia mais
'idoqiiuidos 1)1(111 ihIant)'l' o hoin-ostar (las so-
)'j''ihhOi('S a (1111' ('tubs 5o1'\('Iu o. ate b'll'Sfllo, a
in disponsavel soi.htil'ulrlra otis funrionérios que
11(11(5 ii (0,0111 i)l'fl 1 iaIn as suis uitnibnicOes, assmm
t'0l1iO ails pi'Opl'iOs )11'liqiontl'S one nela.s s e
uichenl i'ocolhidns, polui s'.ia iiift'liz condicao
ito niuii'ginubis peronte '' pm'opl'ia coniunidade
1que p('rtt'n O('Ill

.\oonioco'' 	 ,o1'oiii, 	 m'i'i'on 	 i'lolnflte. na ca'
'li'jui do i\li,iu, i('Hi'o dv i\Iuiiilii,niui'n. lilTi faIn
(jib. 110 forma 	 ii 4011111, 1)0(10 c'ontrihumr Para
'lam no poVIl a s0ll 'o5o ho (lilt' osses deveres
it', Podoi' 11X(')'uti','O ('5100)111 st'1110 aiiquada'
iiionto t'uiiiprilos. (11111' 0111 sun a'-pt'eto presTo-
th y ,), 	 ler 	 1111 	 511 	 1' 'Pt't't)) 	 T't'pl'osSiVO.

Isso S hiluito ihi' adn,imuii'-se. dadas a5
o ii'i'unstCnc iuis oXi'epi'ionais lii) notter poli
tico em 111)550 Pulls i' iluuila a pIV ocupacaO das
uiuioridiilt's po]tl'iais ('in lllaflteI' 11111 se"e'°
regime de controle da ordem pdblica e de
sustentaç5o do prt'stigio (Ills proprias auto'
b'i)buides polioiais

I'm 111(111101 pill o nina on tiil ade po11t1'°
Ilinini st m'ativa dim'ot:iuo'nte vint'ulada ex1

('11010 dos ,ti'upos SOciOli)lli('os b5sicoS c0m02

Li nilta. a Igm'oja, as associucoes ciViS, s gm
pos "COAT, as t'hilpl'Osas i'0111Ct'l 	 C

! . 11 fjiiui 	 garnul 	 (11' 	 ol ' ilafl j sliios	 dt'si inaitos 	 a
'1pder as uiSPi'uiç'Cos Ilibinuiflas. ('lii 10)1)0, (is

tido5

0 Mun'ipio (It' ManIiuiii'jn 1 5)' t'onsii-
i de mJlliui conlunluole voitanui jlu)l'a OS
jCt1V0S do p1'Ogrosso 1 110 i!t'500Voiyj111111
particlPafldo. ('01110 toda', as snas ining(-

res. do ohm-i national (to ('XpansSo 11(1 plO-

	

do 	 )tbrOlio 	 t' 	 dui 	 o i iOl ' ulil f',i 	do 	 pivii
brasiloil'o 	 lItillifi 1 	 0111 	 n i ('1 	 onvolvi-
do 	

' j-
(IC heni-t'siam' . (I si'u POV() I,' (n'Ih('il'o, Ira-

ball1ioi 	 i' 	 udi. 1)5 indicest'sbuiti.Ii('o'. de iii
10 j011Iidt' 51)1) med uzidos

Pom' esta muiz5o, todas as possous que vi\'Oiih
traba tha 1111(1(11 I n progm'ess is!11 ('iituld(' Sohhi-

pre cultivaram 0 Comum sentimento de que,
pOS tempos ('lii (l ilt' \'lvt'lilos, ju)liiu)is 000rmi'-
am fatos (ha natul'oza (laquole (in)' lii loon-

teceu no fllaihm'ugada 110 tIbi 19 p JI., qilall'to
catteia pUI)lli'ui If in'.,ih j di pil' lihli'if1fld5,

que mIlatuil'UIIl (Wi (Jos pi't'Si,s I' fom'ima,,i (lois
ajlita rt'5qut' Jaziarn gnai'da nique]ui i't'puim'-
icio policlal

0 fato tin si 1150 i'Xiu,n' )ieSomib'So (Iota-
thada, pOiS ao h'i'pl'OSt'lltaliic Ill povO ilosta
lisa Cti1111JC ui',)t'i]u)', i1'uiCal'-lllO as liflilOs i1)1)i,
chocantt'S. ('111 umIl nivt'l (10 em'itjca partamsien-
tar qile 	 dispt'ns.i 	 1) 	 t'onstranOihni'nt'( 	 das
narracöes sobro labs 	 coni'retos, As tpio
estes, acredita-se, IleveIn ser apurad(is ilevi-
damente, t'T-n p1000550 llm6P1'iO. na forma (It'
direito.

0 quo ('aUSa espantt nest i' ('aS),. 1' 1) sum-

I

preSa CDIII (JU0 as ('ii'cUnS,Snoias 50 (Ii 501]l')i-
laram, carat'tei'izan (10 elaranientt' (',Ut' uiqimi'la
delegacia (he pollcia .ape S0 i' do i'S101'('(i 111(5
seus componentos, n5o se "Contra i tovt ia-
mente aparelhada p11111 oft'm't'i'i r s('huT')n ia a
ama sooiedade cujo ('spim'ito ('Sill pOi'ihiuillcf-
temente s'oltado para 0 trahalloi c tmflsoqiu&
lementt' (tedicloia no pr000sso ilo ihes)'nVoI vi-
menlo do nosso Estado

algunia coisa vai muito mnal nos quadros ila50541l1'hilIt'^( 	 JILl obit'ul

Iluihitualnit'nte os rep resell [llmlt,'5 do p050,
inI('gm'ai] bt" ill) hanoaitu) do MDII, i'vitani me-
('lafliar que, nurn l't'gibnt' (to ('Xct'çiio qul' At
lulls OIlflISe Ii SOgul'ant':l. (It'VuIin OS uititoriduoles
(II) IEohi'i' Exoouuis'o ser 	 Innis 	 m ii(i'os',5 	 110
"iilu1pmimenlo	 (tubs 	 ullmth)ui('Ses 	 roft'rt'ntt's 	 no
aparulill potioi 1, palo ('01', dt'sti IOi'lTia, se oVito
I! ill hliit-t'11torI(lio, quuil 5031), itolt LIZ il'-s,' 	 hul mi-
l'ludiv,i (to nun partilto itt' Iiposi('ulo (JIll' osti'
I101'ti(tl) d( sejaria mod or mt'pmt'ssSi( no fomulli ('111
(1 110 , no hliuuOmia (has V0705 , II ('01(0':' '1 as iii-
Ion holes polio ins,

Todav j a. 	 ('Ill 	 Atuac6es 	 ('XCt'pC hOiluilS
fllOSIiO( 05 puii'tidos itt' opiisi',ii 50 'I_till Ii
COD h in i4SIlC j ui (IC aihvt'i'tii' 1105 	 I t'sponsSv( i
poto hoili-eslan eohi'tivo quo. 5)' o sistoina poti-
ho' 	 l'opl'eSsi vo so exuiu4el'a tilIltI, ('Ili algun s
seto's P olitico s (ill 	 'ida flaCtomlull (' ('5111511,
illilito hliais ilm'if('nte 0 necoss5rio soi'iui uiio (
5tH zetlO Si' \'OltuIsSl'. ('0111 igual i'bifOl', plll'ui 1)
elernentar garantia till Still guarda e Para 0
adt'quado tmt'im'lamilent(( III' dolt's:i Jit'SSllal 1105
m j hitares in('ulnh)idos tht st'i tam'efa, oom 115(1)
do Silas pmopl'ias \'idu'S, ('111 ',t'toi't's ti 	 PI'l-
ifOSOS itui adnhji] istrun'51i pi,lhh ho,,.

l)t'StuI 	 fom'iuia, 	 (I 	 uii'Oiltu't'ilil''fltO 	 ohil	 ulpl'o-
ço S un sinaI do t')(I11l t'stSo (i('Ommi'l]dO as
Coisuls n o pm'i'sente ('oll3tlntlima. Dt'sviallos, i'lll
Still grulnihe paroela, us prlp silos de 5Oul'u(a-
('Ii P1)111 05 labs It' ordt'ni politioa. I squi't'efu-
51' as atitoridades (ho Po(tt'l' Fxl'lojtivl) ito So'
P1'O\'Oilil't'mn porn Ii t'XOm't'l('iI( IluiS 11!i'thUi('fl('5
p1'opl'ialllenbe uiiInnnisI'ativas qibo itizoin mi's-
peito aos setoros 	 ( u itenoiamios do sol'viço
Pul)h I ('0 ('StIllIlIu) I

I hut 	 map, 	 (hIll, 	 fu,ujm'aio 	 (115' emso', iJi'OSOs
la P('nibefici5ria (It' Nn-es; loo II siam ii'
outra fuga so s'erificou nesta Capital, e agora,
I'm Manl,umjm'im ot'orm't' tsP' t'pisodio iti' ill-
l'Ol'Stt'. ('Ii] 	 t'tb ,juI	 tl':illi:I pal'tioipulmalil 	 tli\'Oi'S(is
pi'rsona,il'nS. 	 (0.1011 iti) t'OiII situ:'(,'ocs ('id,,-
ti)tadns 	 i!ii'idosui,s , 	 !4('l'',ll](lo 	 lii]] 	 f:liat) 'll'io	 mb
si'io ilo P0S'o.

N5,i Suifl)'IihOS 	 ito (Jil.' 11011111 clu'guni as
m'esponsabilidades pill' este fato insSiiio. rnas
dovonios :idvert j m 115 ui11tiIh'bltlO)os SilpOl'jl,m'es
mI'sponsl'I\-eis 1)0111 Segumancul puhhicui (Jill' f to',
(10,5111 nultumt'zul significamn Will) l4uent'm'uo'5o no
selitido (L' hollI-eslull- (' S"gnl'alhCu) p1(101 bib
o povo . )Lian (11 I 0511(5 ('015115 Iicon tt'oi'iuu, S
('vi (1 ('ii Ii' (Jill' a t'oniun i ' loll o n5o podI' 50111 II'-
-5)' (111 st'guh'anca, mioiii P011511' (1110 Ii P011cm
F':i'oativo i stel1 Inuill) pl'000upailo 0' ' nl 0 pro _
hhi'llla 111) 	 ('minlinultidalto 	 (liii' so alas ma ('111
1)1'Oifi't'SSliiI 	 200nlcth'l('uI. 	 ul('l(Ihlp Iflhluill(i() 	 0
m'ilnio (be collipleXidaile (1110 I1SStII11(' 11 vida

.Justanlente pom' isso. 0 povo (be Manliu-
ill il'ilui ('liii) aliii c ii,sustado .\ssini cm,
aftio o assiustuldl) fil'ou 0 pOvo di' iailuam'u1r'u,
(hull] Ill). sOiliallui at''Ss, l,'OnStou (fill' pal'ul ha se
it i	 011011 	 o t'1lulmu1 ill) illinhorn (ha ('II nluoh'ina,

No Cuimiituit bSmui )iool'mido, IneslIlo ('111 pt'no
'Ito Itivl'rSos : ssaitos; vSmios hiuLmmos st ('noon
110)111 51111 pmott'cuo( poltcial. 1' lIlies ('ll"h(m]-
tt"uoiit i ' O('OT'I'i'luI il5'Oiiil(-, 0 hioui j ,' j dios os
p10505 fOuli'lii (Ills calli'tas ..\ io'ui. 0 1 os5mii,
ta insegnmulni'l goruil alingin to soil ponto lIla-

Xtll(i 	 11:1 	 11)1101 	 (1)' M.lmltliliulti'illi, 	 mIll'' 	 foraun

A irnpremlsa, ('01110 hit' ('11111 P1' a. 1101,1' ri
veu extt'nsault'nte Ii', fatos (1 1,0' Li ii 'l m h ) ii] ('111
torno do fmmto (11' 11111 'i'L'n.io o do pi'isSo IL'
urn in(tiviluo tjtie 0 pm'at it'ama . NSo lid 11111
aconteciniento 	 siiupl,'s 	 ,,'lo 	 ('onth'al'i)l, 	 fit
mm acontecirnento (ht' so ihcst'n s'olveu tin so-
CiSSiVOS ('pisSd 105, 05 qUllis, ii ol'buuil iii ('11 It',
deveriarn or t'otooados lie sohl't'ulv iso os m( 5-
ponsavt'is pci:) ordoni 0 Pill s, u.iuranca tb

I P010 tie Manliuniirini

N50 nos t'al'o definir i'('spomisabilidades;
eabe-nos apenas fazt'r Vi'r an Sr. SecretSrio
de Fstado ill) Segim mull] ca PS LIE' ui que o pos'o
de Manhuni inn. urn povo nt ciro e born,
lime iii'eiii ii )tesafi(, do Pu'' ',dtonte (Ia Ri'-
Publica Para 0 u.h h ' aflde sa','i'iiu'ii At luta petui
recuporacCo ('to n olnicu, Ill Brasi l. com'mtm'ihuin-
do COrn 1) SOil iruihailio p'.'a 0 "I'ssurgim nti,
de Mm 05 Gt'rais (105 ('st'OIili)I'O'. ('Ill que SC Oil-
1Ofltra nCo podi' t'it'uir, )It'flth'O Ill sua própria
CO1flUfliddo pulsu)fl ill, folli' 5 i)mlncas do in-100i a, 	 uniculll]00t' 	 p'ib'(jll( 	 1	 m)iiler
go 

	 Iiu'illlino
th e nfem''co si'ifum'ano'I 0 garoutios. Seni

anquiIi0 null) SO polo th'ullJudIi':m'. 50111 III-
albar n5o se piIt' ('onstruul': 5) Pi ('onsI' ill'
go so pode ten gh'ulndOzu),

Apreciando I)0m't'lIl. Noi'stmlianos ai'oli-
1HR'ntos lIe 11111 ponto ibo vista ('h'itic'i, pa-ee-05 	 lt'gilimo 	 hI1'iflt Ii'. 	 )t)'Siui 	 ti'iluiin,, 	 6111'
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feridos dois fl]iIl!il1CS C 11101k) UIfl preso clue
Ia Sc encofltravo cont outros, entrc os qilais
0 ptiXa(lO1' tie cairo, (t U e pare(c ter solo o
pivo tie toda a (OOi'reflCiO

Portanto, alguma coisa vai mal no skit-
ma c no rcgiiric iniplallta(l() (ill f1011lC da s
gurança coletiva ciii nosso Esta (10.

Nesta oportunidade, cabe aiiitla tlizer citit
o prcso n)orto nitquela flora noo era out cry
flliflOSO comuiii, (ictidO poi' qualqutr iflhlaçao
grave, e, sin. 11111 pobc honIrli, flOur ( popLi-
lar nas rodas (10 bocnia notriinj la 'ida Ic,
olliado Coflhl)oSivamerde pt lo povo de Ian-
liUITlirilfl. poiS one SC lraIaii de 111110 PCSOi(
bastantc estiinada e quo vivia, no entirito, (el
constante Csta(1O de cmbrioguez. rozao
qual. constontemenle. it tlormir Ii 0 fill Sat)
\ao era nenliiriri valente neni ten iou rr sis-
fir ?i invasSo, pois foi morto no 11)511)0 1110-
mento em quc acordava sobressultaoo COlU Os
tiros dados pelOs invasores

Nestas condirdes, chegontos 0 (liii ilciiuit
on a eodeia estavo rial deft n(l1)Io. on Os nib
litares estavain ilespreparados par: 0 (ieSCifl-
penho da funçSo . Do quaiqrier formit. nas
eondicOes ern que s p ('nC011tFa C servieo p0-
licial do cida(1 1' (10 i\Ionhuin 1 rim. é video to
que a cadeia publica na(iuoie Mun icipr 1) 0 Co-
marco 010 10 preSenta 10115 11111 simbo l o 1
seguranca iii POVO Contra a Ctiflliflitlidade
no rcgiiio.

Tlouve 11111 l0(i'OCtSSO 11 uris 50 anos no
desempenho de tao iinportantes funçöes pre-
ventj'as C l'CpiCSSIVOS (10 fio(lei L\Ciltl\ C
relocao 005 crIlIlin 0505 ('OlilUll

Urge. Sr. Serreftrit He ls:do do St 1.1'-
rança Pdblica, apareihar it delegacia de Man-
liunuriiii coil) me Pores lC('tlFSO, Vial urus, etc.,
para que os dirigentes daquclo orfian isrilo ti'
segurança POSSOI1I (lCsenlpenl) or No
clignllicante IUlSSU(. 1 0 pavo rOSa \ (\ 1	 I I
tlafl(Illli(i0(iC

PAvISIENTAc:o i)_\ ES......\I) 	 1)1) Ii)!

() SR. DEPUTAI)0 KEMII, K[MA1H,\ -
Sr. Presidente, Srs . Deputodos 	 lenho out
mSos 0 requerjmento (10 nO1JIe 10putodo Ser-
gio Ferraro, quc WNW 00 (\ono ii Es
tado reaiustainento (IC peflsoes instilujdas out
favor (las vitimos (to (b(5a1)Ofl)efl 0 (10 POV I-
lhSo cia (arne1eii-a . E inoito justa tab roivin-
dicaeao, e estani Os p1(nOlueflie acord(q COIl
0 pedido.

Mos, Sr. Presilinte, o uue nos tra y : 1 estt
triI)una no tarde tie ho1e s5o ow I) (005- )ri0
esclar'eciuirntos uue (Iesepuilos 1)11 star. 1)r-
quanto 0 Poder Legislativo mineiro estii mal
intormado a respeito (to q ,,i ( 00. i' ( F
dale de Teófibo Otoni nos ii1limos 6i-s,
quando cliversas autoridades do mundo po-
Iltico hrasileito foram convul abs. a fini tic
prestigiar urn conclave que.i n felizinento. foi
torpe (Ieadr) pelts pObiI\ los ago i pronun 'e
dos p1os Denutados Svbo Costa e Dênio Mo-
reira.

0 que hoove. Sr. President( , . forum in-
formaçöes folsas qUo levarttrur (SC5 (lois ilu
ti-es c conibalivos Deputa rlos Or it Casa

""T"Ii 1(111, COIlI Sells Pl't)lluflc litiflen
realizaçiio quc é ü sonho (IC °cJa atOS
giao, acalentado ha muitos anUs.

Sc it ARENA enl Minos Gerais
dos proflullCialflcntos dos SCUS (1irjg0latra€%
ximos. inclusive tb 	 Govern odor do e S r4

d5taDr. Aui-eliano Chaves, dedicase 
111(1111 0 50)1 iutegi-icao. It gUI se
nao-realizac'ao tIe) c011i.ircsSO Sol	 COWC(J
10 Boi Icu niri ptr)tdoXt) eriti-e a Do. Str

(Lid gentes or triistas (' a otilude 	 1ra 
Q1

SCUS COlilOfltla(IOS . Quandt se fala
.gi- o'uto p:trtidaria, enten!e-sc quc aqu 	 iflj

colllpt)1n tt ttCltt. 0ltiCIC5 tllit s50 pa 	 q
Ulli ttrdo, nao p0(11111, J) LlI(hcamnente j
C leinonstroi' as siurs ifl5aflsf.i SUft
aqueles sells dirigentis niaiores . E o 'qu "°
y e em Teófilo Otoni foi nada ' nais do 
frustraçio coletiva Dam 	 pow, que se.l
testa Ittitut. C:(it \	 l(l:.i,, longinqui

lizaeoo dos sells sonhos . ilouve Uflia
ç'ito 011 CbO'se 1)011 tico tOlill)Clfl. princjpaIn
t e dos orOlilsi as 0 oqueb 0 regiSo, porque elf
letili dinbainente nos jornvis a respell0 d'
inteiiraoao arcnistt, lilac lonstom que
simples congresso visando levar 0 desen
Vlill(11 Itt poi'o su:: iegiao c boicotado e 

ea.fi in iorp€ 1 eatbo polo mani festoc5o (ft memlimrosdo proprio partido do Governo. insatisfeitm
e (ficlill IJILOs ('0111 it ittltU le (IC sell preside,
Ic naciofl al, le\ ando a cidad p de l'eófjio nt.
fl I it 	 (10 	 tlin i stro (lOS Transpoi-j.1
Dirceu Nogueii-a - P evidente, Srs. Deputados
( i lle 110 S)lIldtO(irt dos tC 0fltCCi1liento, it
IlilVi j)Or ill:: 1tdo a irtlstracao do povo c
houve p01 W urn 1:rrl 0 a fius tr:lrao daqueles pp
cornpöcm as forcas arenistas cia regjão dc
_',ort lesti IllifleirO, p01' outro lado ficar2
('cr10::. todos aque:es (1(11' ainda (lUVidavarn,
tie que rt ioiiesso 0 oquba regiSo foi, atra.
Ve	 tos nnos. impoihtlt' pol: s brigas entre o
elementos governistas, que disputavam palms

p:tlmt (IS veto, (lit I'(i.41i10
SEas é preciso aint: I o'barecer que, fl

10:1 17 I) FOX1IiIO p assot lo. (JUando ncsta tribun.
JO I tflUIltiorolll tlisc'ursos t s Deputados Sy]
fi01 ii 	 Dênici Sloroir:.. des 0 fizeram de it-i
1110 (1111 .nao pUdcSs( in sd- aparicados per
nos, 11111:1 \CZ (Ili(- t'stav:tnos em Teof,bo Otonl.
oitle 1105 encctfltravanloc justamente ajudan-
(in as litleraneos II C0S, no senlitbo de me
thor recebermos precisamente os Depubdos
5y10 Costa. i)cnio Moreii-o, Jok Santana dt
Vasconcebos - este inclusive nos siigerlu pp
rcservássemos hotel Vicente Guabiroba.
Cyro Slociel, enfim, totbos Os que tern assentS
nesta Casa foram convidados. Os coVIt
fortrll feitos :t totlos OS (i('putadoS. tantO de
51011 cono Ott ARENA. Home. por pane di
Asttci opSo Colllerci 01 dc Teofilo OtoflI. 1
preocupaeao (II (aVt( e( JZOF 0 congresso I1(I15
sentido apolitico, delerminando. jflC11iSI!

0o 	 I: 	 (	 I 	 ii. .IiisS(' a todos, ind
Lul F. el

Nós tivemos ciencia, através dos
(be quo a qu el es ilustres 0 c'put ados arend
inSalle,f. ito) (liii ii pFCSCU(':) Et ISM
Transp II Cs tin '1'(,()filo Oton i. COT)) a prese
('a do Si-. (;ovcrni (101- Aurelioflo Chit' CS OrrCla pI-isenca (lo Presitiente do -' 	 - fl3

 de11 , 1 1 1)cputabo Fr)Iflc(liflO Perdlra. (laUtfl211,
triburio, torpedr l()trrr ( 	 flCOfltl'0, - 1flSU1
nt) 	 s.d)ios P 	 r rn. ac:ilo tilO so

DePtitado Francelino Pereira estaria
dando till) preI . i to do 511)11
prefei10 hi fit 	 oxpodido tclii'amos,

convIdail(k) Its (IeI)UtiltbOS, 1 	 tIiI(jtli (iSit 	 tlH

	

foi'am exiltidos vi rios I letlral1:(s 	 i-P
11a nie000 0 raciocinio tlt'sses jlusIi'es (l(j)tl-

pentro do liletI Illodosto en lendinien-
que 1100 fl('l1l1i bent PitlO till) pl'(--

de TWO MO. 51 ntlo (IC I Ia .REN\WW de 	 (IeiX:tr tie eonvitlar e dl' r(c(bet
- Hustres visitnles, 1)010 colii((t (jejxaii1elCS

sC ufallitr ( ,, it 	 c-los ntq:o1r cltLtO
por ISSO VIIIIO5 a eskt 	 11)1(1111:1 	 0J)eli:t
a intenclio (IC iifoliiI:t 1' 111(1 hoi- nos S is.

Ut'l(iOs (jOe oPrc feito le 'Iittijltt (110111,
VPjntuiio lie tIelliOflStltti' SU:( Iiospjtoljtl:d&,
egraf°U a totlas its OUIOIid:nk s Illineir:,s.
todos OS (leptita tios, COri\itlOfl(IO-0, Para (I

0ngressO pl'0-J):(Vi11lel1tlç5o 	 10 i',Str:Ol:(
poi.

ConteStO 101111)1)11) otiueba infeIiz,lijriil:iI
ca dos ilusti'es polOOicI P0-es, (fUOTI 0 tI j Sio -
In "que no rcali&Iatle j,i nao havia li101S F)-
tic para SI (llfl)1II1IZir o congress. Dorqluc
dinheiro. a sci-bt flUCI ssol'ia (IC 130 liliIllO( S

Je crUZeil'Os esl:tria I iliti'o (Ill'.
Ha Ulfla inV(ilIiltie rei:itivariienl ( :t isso.

peI1a5, a tjtulo tie ilustraçao, von rect I ri: t r t
que houve soblu it Estrada do Boi ale tt
dias atilais . Elo 19G6 o (ioverno da itevolu-
çio extinguiu a Estrada de Ferro Bahia-Mj-
us, C, pelo jJFt)pl'ilt (I ecrelo do ox tin :ao. lk
va o governo na obrigação de implantar
a rodovia liotldeino (1)1 sir ilflti0() (.1(10,

Em 1969, o Ministrt dos 1rinlsptl (11, Mario
Andreazza, pi'ometeu inaugllror a okra ale
fins de 1971.  -Na Expo'icdo Aritpicu:irir tb
Nanuque, o Governador ilonden ku'h (It prtt
ineteu voltar ali durante seu mandato, a firn
Ic inaugurar aqucba (Ora. E agwN novas pl'o-
inessas.

Poitanto, Si'. P resitlen to o Srs . l)pn-
lados, é boni 0110 SC rectrde quo vori:i jo
foram as pl'oIiic ssoi para se conIuir :1 Estra-
da do BA. E é (Ievjtlo jtistanicn to, :r tloscien-

dos lidere, (111gW lit l-ogia( (' 1,il(l)drlI It
Associacao Coniorciol do TI otibo 1)10111, WIt
Ma entidad 0 p rornoveu, mais 1111111 vez, uin
eongress i'isando otl\1r (biOs tUloritiittles Ilt(V(15
proniessas. porque. ('11(10111(1 1)0(1(1 111(15 (0 Vi
essas promesst' Dodoulos (III ('0110s do ':ir
sa obra n5o 5OF( esqueci a, poique lot ire
OS Cternaniente por cia.

0 SR. DEPT 'IA 1)0 SEP 010 (11. VO COS-TA	 (Profere tlLscnist 	 0 SOt' JOlbtli(,:b0 (111
outra 0porttinjd:o , pow tiSo ter silt tieido pelo or:tdor)

0 SR. DE p (T\ Do DAJ,TON CA \I1I1 \-A 	 (Profoc (l1Cili50, ([00. 1(00 iiutt Pa4evolv,110 	 pu it 1	 ((1)1 t it I, 	 SOlO 	 1)111)1 icatbo 	 em
'Utra edicao.

o SR. DEPLI \D() SYLD (:osT'lere discurso, gm, por 1151 t ter sid 	 icvtI vi(O,Del0 orador, será publicado oportunamente.,

Questôes de Ordem

Cl SR. 1)EPLi i)() l)ALTON CANAi3l1.-
\ s Sr. Presidente. no SeilOtila p051(10 So-
licitoi (1)1 Preside ncii que ln,)lcasso data para
11100 llOillCIiacl)l posbt(ni:t it Adoti f o I_tlCit) Car-
(bOSO, t'onfoiiiic 	 r(qll'l':nl( nto 	 itj)l'OV)i(Io 	 1)01'
esta Casa. .\ Prtsjderlcjo 11(011 tie in:il'(ar a
data , e solicita rio it 	 . Ex:i . quo t Memo tOo
1oio pttssivel

0 SIt . P1TESII)ENTE ( 1)epiitatlo Jtilo For-
i:i -i)	 .\ PresitlOnc i :t inlorina to nt)Itre Depu-
10(i) 	 i)011ttn Cin:ihr:tvi (lilt', (iovidtl no :roli-
nìtlt 	 10 ,itivid.rIes 1°° bal!iciitOI'es, :1(0(1)1 1101
pOP' :ttliltlel- no regii r imonto tic S. Exa

0 SIT. DEPU'J'AD() l)LT0N CAN.\1IIIA-
\'.A 	 1)1:1 15 de noveinhi'o Cul'volo it
(II' Adai.ito Cardoso. (O1i)pleio 1(0) ifl((s, C 011
Oosta!ia (it10 oss:t horticnrgti:i fosse presta.lii
(t)11)1.t p:.i'te (las s0l(Iljd:ides QLIC iliarc:1o1 OS
fcslejos Jo CCntPnL'H-i0 tie Curve 1 o. pelt qiic
o n podiril it 	 Exi .. S. Prosilenle, lnarc:ts-
51' a data, 0 IliOlS Urfieflte possivoi. 0111Cc tb
1li( 15 do lltlVci1lhrO . .(glatleço a V. Exi

O SIT. PilESIDENTE (Deput:itio JoSo Eel'-
Fitz) \ Pi'osidéricia iflfOFlIll no iiohre I)opo-
tiobo l)Olton Ctnaltl'o\ t (jib, infel izlnt'uite. (11-
ionhi'-,e nil iniijossjhjljdaie 01' otontli' 'r so
licitarSo do nohie ih politIc II) Cl' r. Curl:
CIII (1 11 (' S. LXiI . stthcit:

O SR. DEPUTADO 1)ALTON CANABI-TA-
VA - - Sr. Pi-esidente, it (11)1:1 por V.
Exa . 0 nina (becisao que eu lespeito, nis, des-
de 0 Pl-imeiro seuitesti-e. ('U veniio insistinriit
corn V. Ex:t . . corn eso Pros iubOnci,t, porn ('lie
11iiIFllC it l'Ctlfl till), 1' flao VejO CS1:I Coca tall
assoberbada. quo NO posso pie-tar hoinena-

(hi1 LI liflI ('liItdItt tb, 	 [1fli0 	 11' AT:lutrt Cii-
(IOSO.

En ped 1l 0 0 V. f'_XI . (1110 II (((fl Sill C10i5)0
stia posicao o fizesso till) sacl'iiicitt pr.t pr'c:;-
1:11' 1101:1 ilol:lenageril, a ni:tis II1CI'tC lii pIssi-
vei . :1 tIll illIfloIrO ((tic' engrarideo(ti Sljmi; Ge-
roi. priuciptillldnte 110 p:trlanenlo hrasiiei, - o -

0 SR. PRESIDENTE (1)eputado JoSo For-
raz ) A Pr'sidOnc Ia info 1011:1 an fi(hl'e Depu-
t:tdo 1)51101) I,:in,hr'r 0 ('lId (1 F( (JuCrilliOnto
tpI'CS(fltad(l fit!' S. Exo - foj (lfel0(bo em P
de agoslo tie 1071. C aOl'i(, tli:inte (it' ii J)i't'
vistos, tie acurno io lie r,ossos tr:holho par-
laiiitnt:iros. 	 (sIt 	 Presi(t"ndji 	 SI	 0	 11:1 	 liii-
jIosSiltIbiloit 	 11' 11)011 Or :t 	 tbt:i IttO 0 	 ija 1
de flOV( 1111)1 ct

) SO . Ok li! ADO SfHG10 01. \V() COS-
Si'. P11 sitloth'. r spCilositiiioflie leiuibro

:i V. Lxi(. p1!', ('O'IW (I nobr 	 Dopub:o.
t o n onC nohrivt. on Iiriiihci pun I ndi:t pro':ttu
UllIa h011l('nttgt'r)i 00 CX-(tlVt 10101' 1Tts Eu'-
icc, ( i ullfldO (Li I) SSWCI1I 111' 5(0 4. :lUivCSCI-
rio dl' folcciioonlo, tefibtt s ido . ioqi1r'rtinen-
P 	 apl'tivildt) por ot:t 	 Casa Ii:i 	 :::is Ii: 	 SCIS
111(5''-.

Eu porui:J:rlt ii V. Ex .. .. .r. i'i''si!on.
to. c V. Exo t.'!hliteln ii, hou\ 0 P01 'jell!
1110 oar a (1:1k) (10501 S 'ienidiibe (J11'fliIi (SO
1)0: :0)1001 	 fri 	 osst 	 lUlliCntE( Ill 	 dos 	 0:0
justas. a 1101 	 to.,; 	 lii:liore, \ ((Los 	 il,	 )(i;t di
'1lifieil't
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0 SR. PRESJI)ENTE (Deputudo Joao Fci'
raz E corn o iou br psar (TIle () reqi' . 11
mento do nobre Deputado Sérgio Ol:vo C,sia
também nSo poderá sec aten(1i(lo peta Pie-
sidênc ja . Principalinen e poe sc tc:(tul' ((' cei
horneni pi'ihlico, cue foi o x- Co y ('File 1)01' it
Fortes, a quem fomos ligados por lacos (IC
pro!Llnda aIIiiZa(IC

0 SR. DFP[TAI)0 SiFtGIO OLV() C' -
TA. — Sr. P1'( S1(IOIITC, (1:0 III piavl'(( an
Para lamentar a &lei'iao tomada pin' V. Fa
que niuito respeito

0 SR. PRFSII)ENTE (l)epuVdo Joo 1".
raz) --- N.-to ha qesi5o (IC 01(111(1 (1 FCSOIV('c

0 SR. 1)EPUTAI)O DALTOY Ca.NAfIH
VA — Sr. Preidentc, Cui'velo, no in; dl no-
vembro, está CIII fCsta, e UI.! (IC SCUS iilhos
ilustres é, naturaliaente, Ad,,uIo Car ((SO, tat-
vez o Inais ilusti'e . No SCiid() ( ) . cO'('I llO.IIC-
nagea-lo, nós gosta.'iaInos (1' 1(0101 flhi,' I I)
General Gomos Carncii-o c h(',Ieialilos a, Fe-
OCC1dOSSO V. E:a pudesso 1 1 1,11T a1- 001(1 ho-
menag(nl aogeneral . Taivcz V. LX.:. 011111:'
tenha tempo (he in arc,(r 05511 horn ('1I,(0Ill.

0 SR. PRESII)ENTE (i)epu6olo Jo7o F.
raz) — A Pi'esidência, responden(lo a
tao (IC 01'dOi 1 dl) '101)1') iL ouh:do I)aPor (6
nabrava, lamenta prof undainento indCfei'ir 'I
sua solicitaçSo, porcjue a Presidência n5o está
marcando as datas requeridas, n5o poi- falta de
iilLCreSS, IllaS. 	 (XCI.1l 	 .liI)'IIl..',	 10 . '	 ..0
das atividad cs prtai:icntarea. 'Fir' I' ipal ill. 0-
te lcvando-se Clii conla ([UC ICi'ili 1111.050 pea-
zer em atcndei' ii sohicitacao, poi' se Irate, (Ia
grande porsonahidade cue lo 1 Ad auto Lucia
Cardoso.

0 SR DEPF'TAT)() JOA() 7AV.'.1I1O
Sr. Prosid ente, nossa queSiao (11' (eel (1(1 5).'
fundarnente nos arts. 66. ilem 1. 217 e 227,
item VII do Bepinento In lomb, C seu oloc
tivo é 0 seguinto : no dia 30 (1' abed 'Ta 1075.
den entrada nesta Casa mons. '(10 (10 Lxnlo
Sr. Governador do Estado. (Joe [oa).OU ( P.
22, encarninhan (ho 0 pI'ocCSsO de pie st,o11'
contas do Governador (To Estado, i'e1atia' 110
exereicio (10 1974.

Cumpriclas, pelu Mesa. a forii'di T:oI,',
previstas 11OS (Iris. 215 o 216 do Rcgiu 11 0.
o processo foj relnetid('. no (110 20 (Ic 111010
de 1975, fi ComiSSSo (10 Fls('ahiZlI I'aO Financ j.
ra e Tome da do Contas. a tim (IC. 110 p1070
de 30 (haS, cmi ti' Pi1i'('O1'. ('011(111111( 1 1) tiC1 11
aprcsentaç'So de uia proTCio do resolucao puma
ser apreciado polo plcnario . Aludi(lo pi'o"e's-
so foi distrihuldo Para 'er relat ado . 1 ( 26
de maio.

Acontcce, Si'. ProsidCnte, pu' ate o (((I).
mento 0 proclsso enoontr-s' paruljsa:o
dita Comniss5o, on seta. ha c IF CO Olds—s. Cobb
a Assembicin rico (teve (leix',' u 	 '1'-
-Se a respeito (he asUnto ti-to iflportan Ic, 1' (5
tando próximo o final dos trab:'ihos ICCj'la-
tivos deste ano. querd'flios oi1d'1iai' 	 V.
que recornende i Comiss5o de Fiscalizarari Fi-
nancera que (I" andamento iOPd 0 na 11' 1-
term, a firj (F' quo possamoos e pmeci\-la, 'p
forme (lotero l in a 0 Rd gini on to (1)

0 SR. PRESII)ENTE (DCpU11(1
i'az)	 Rospondendo ii q11estS0 'e 	 O
nobre Deputado JoSo Navarro 11 p?Clri (hiCSCII11'CCC (101', 	 iniolehlllente 	 Ii. 	 . 	 111)1.1.tia(105 fiitos (jLlV 000I'I'Ci'Ili,I 	 11105 faiHfh11r.11111 a lvio 110 1I('stl(' P''0sjd ('Ole (I
de FiscalizacSo Financeira, no send0cissic(
!1ia - 1!I'n '0':( 	 111('dI d	 do

I) , P. 	 1)I-TITT.\ () 	 .JO[p;( tRi ). F..

\IEMORIAT.,

Lx) 10. Si',
1('si'!cn1e da .SC11iI(hCia j 	 (liv	 (ho F 1 .tado de Minas Gerais.

Os Deputados abaixo assirlados coar
(lOS 1111 OSPI i'iiO (IC Jt1(,l 	 fle f101'teja OS Ia.posito, (ha 1(1111(1 Mesa di .° s ielilbi ha,POF C requerel' o (JIIC SC SOPUC

1)esd o 1 917. (TIla fldO (111 I'eahoSrjura da g As.senilih'ia .. l..00',c(iIl 	 floSth Pi'is cot'Ces:i mba, flu:.i g' sb ((1' l' aflidad e de
valoriza(, ao iF' Sells servido1.05 Coflcedefld
-Ihos. as \'CSpCi'aS (II) 11111 (10 ilflO, nIna gratj.
ficerSo ('Ol'i'CSphfi (1 COt 1' 11 S( 1.1 SI 101)010 (IC \'Cfl.
cincnto.

L:mlllontavehinentC, 0 OX])('d ionic do Sr. 
Di-l'etor-G) I'((l. sohicitando a iUtorizarSo do pa.(1(100010, 11,5o (d(tC\-c (lC' S Ii(lcho do ComissiLxeceiiva (IC Cfi 110). Bai 0111 diante, virarn-se

((S fuiieionSrios da Casa frust iaiclos naquilo(au (1ul'l,ilie .l.) II1OS se Vj10 ('OflStitujfldo
1(011 he 510 fl(lii'li)ld)fi ('0m0 (IL' facto se1)0(10 COflStatllF pelos , (loetlin entos anexos.

jp 	 1(0(1" 1 1fl.5iI(.'i'am Club 	 um'i dircitoIbibI icc ido con si.i Eu tina ri arn enic'.
Agora, em 1975. ano 010 que a Assembléia

L0(1lSJatl\ a (IC \1ifl' (iCl'O ' S afirina e cresce
('01110 1111111 foie,'a pie POfi(I,''r 1int' clentro do
Si SICI)i1i (1 elIIoci'atico fiad' 10 0111. Os signatariOS
(ICSIC 111010011 a! iaflçI101 '('eil1 01)10 apelo a ilus'
Ire iTh'sa I)ireioi'u. 110 Sentido dc que seja rc
'igo1'ada a groiticuc ao (1111v o5 funcionário
do Cam l'e('( )iain, ifl1nteri'upt11110 de 1947
a 1971, pehos trld)ahhl ('0 rc ,'Ilizados durante (I
11110.

Atenddfido 110 ([UC oOIlS C' solicita. a Men
1 1,1 ,\sseiiubhCia Cstllra (I ('fd'rjfl (II) urna justa reu-
y in il icaçllo ('01110. 11111(10, 1.1 SlI fl do (10 suas prer'
mocativuis constant CS (lbs l ions 'V e VII do art.
65 (10 HCSOIU('u'o fl. 0 996, cIa 19 de novembro
(II' 1971 (Regiinento Intern0

Pe(ieln dC id'i'inlCmi to.

11110 JTO1'iF()i'lt('. 29 16' (:IljflhC'o de 1975
Jorge OJ'lulldo Caronr'	 lniilcqr pdova-

'mi 	 Meiioes Jloi-ros -- Comes iJo re jra —'.!ii,'o Limo 	 . Nilson Gonli)0 	- Sergio Fer'
rara — Haroldo Lopes	 Jthaia Manse
Po'lri, .Yurri.so	 Etnillo Iirv!dr,/
( 1 lpp o (joc/O 	 - Gcnésio"f'naz'cIjno .-.--
lscom'elIo, 	 .'Vc'if .1(11)111' 	 !'err	 faldl

Raimurido Albergarici - D611on CanabT°
- J"dbio Notini 	 Liii: 13c.'.111,;111

sn PRESII)ENTE (l)eptutado J().-to0	 presidência inforina ao nobi'c l)opu-
r2 1 ' je a Mesa, jul, ha quinzo dias, (letormuli-
dO piretoria-Geral (hue P rOvidenoiulsse s-

a visan do ii ('((SO 111051110 objet ivo

sit. DEP[TAJ)() JORGE oRLANDo
- Sr. Presid onto. iSSO Vd'lli 1'Oflfir-BO'	 (IiSSO. ainda ha 1)0011), (1110 V.clueor 0, Inn homem vohiado puma ((S iitCresS( S

Pg. 0 CjOflS I' i o S . l'onho certeza do quo a mi-
'n (Ia Mesa sorS OOFOli (III (II' plon (1 Cxii o.

1)EPUTAI)o) NILSON (;ONTLJ()
to quostao (be oi'deni. (JOe, p01' niio ter

devoh\idha pd']O alltoi'. scm'S 1)111)1 ie'ada ('ill
tra 	 0edjc.

o sri. PRESIDENTE I l)epuibolo JOS(( P11-
So hiS (1UCStS0 de ((FIb ('111 a resolver,raIl

Nomeaco de Comi.ssôes

Para esturlar 0 pi'obhoma (10 ('1151' (hO co-

sC 	
do ferro-gusa, a Mesa ii 01110111

seguj fl te comiss5o de sindicância: Emilio
poiningos Lanna, (iol'ai'iio Renault, La-
tji. Conies Moreira ; suphentes Dehfilul

Bibeiro, Antonio Bias. DCnlo Moreira, SCrgio
Ferrara c KemiuI Kumuiira

Para erruitii' pai'ecer sobro a indicacijo do
jome do bachareh SobastiSo Pinhiejro Chagas

ra 0 cargo do prefei to municipal (11' Pocos
de Ca1das, constante (ha Monsagouii fl," 1212. fic:i
ionstituid a a seguinte Comniss5o : Dopetados
JoSoIfarques, Humberto (10 Alineida, Cero
acieh, Nilson (lontijo e FoIl-az Cahrlas: su-

,tentcs: José Sntana, Curhos Lemos,  Joao.
Bello,  Sergio Ferrara 0 Elmo Braz

Para emitir parecer sobre a indicacSo do
"Oillu (10 buiciiai'ei lose \ iconte Lamounjcr de
V ihhiena Para o cal-go de profeito municipal dc
Lambari, consianto (ha Monsagc'mii n.' 123, fica
constitujd 11 a soguinte ComissSo : i)eputados
Jesus irindaihe, Chiristovam Chiaradia, .Joao
Bello. Nilson (io.ntijo. Emilio Haddad supld'n-
los I José Laviohui, NarcClio 1\Icndes. TelCm( co
Ponbpoi, J.,ljiZ Baccal'ini 1' AinIbcau- Plubovan i

Matéria Aprovada

B EQIIEB IMENTO

Requerimnnto fl.9 625, do Sr. Deputado
Sérgio Ferrara, clue sohjcjia no Si-. (lovorna-
doi' (to Estaclo o roajusiarnd'nto (in penslio ins-
tibuida ('Ii) favor (IIIS VIimmnas do (iameloir:(.

PROJETOS DE LEI

N.' 281, tin 1 . (IiS('USsSo, (to Sm, Dopuia-
do .Jolio Bello. quo dochai-a do utilidado puibbi-
ca o Centro do LlllhaIIda Maria QuiiCrta, 0011)
sodo em Cataguasos

ii.° 283, em l . a (h1SCUSS SO, do Sr. Deputl(-
(to Noif .Jahur, (JIiC iilitoriz1i 0 Plobor Exocut I-
Vi) a ti'OcIll' inlOVois

n.9 263, em 2 .4 discussão, do Sr. Deputado
Euclides Cintra, que declara de utilidade pdbli-
Ca a UniSo dos Moradores do Bairro São Vi-
cente, corn sede em Itajubá;

,0 174, 0111 3.' rliscussijo. do Sr I)oput:(-
(10 Vicente Guahiroba, quo (10010111 (be oh Ii-
olade pi.ihlica a ASSOOia('i 'io (he ProteoSo A Mi-
ternidade e S InfSncia e o Hospital Santa Mo-
nica, corn sede em DivinolAndia do Minas
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53a 
REUNIAO EXTRAORD!NARIA AS 20H 30MIN DE 29 DE OUTUBRO

DE 1975

pRESIDENCIA DOS SRS. 1)EPUTAI)OS
joO FERRAZ F LeCI0 DE SOUZA CRUZ

Matria Aprovada

PROJETOS
Comparecjmen0

João Ferraz -- F'ernan(! O Junquejroi
jIson Tanure - LUcio de Souzu Cruz

Said Arges -- Jisnia Manse -- Pedro Gustin
- Amilcar Padovani --- Antonio Dias 	 Artur
FagUJ1deS - Carlos Eloy 	 Carlos Lemos -
Cicero Dumont 	 Cyro Marie! - DOlton Ca-
nabrava - Delfjrn Ribeiro 	 Domingos Lanna
—Elmo Braz - Emilio Gallo 	 Eucljdes Cin-
tra 	 Euripedes Craide 	 FObio Notinj --
Fjbio Vasconcellos -- Fenraz Caldas - Gene-
o Bernardino --- Gerardo Renault 	 Go-
ies Moreira 	 Ilaroldo Lopes - Humberto
e Almeida	 Jesus Trindade - -- JOaO Bello
- João Marques - João Navarro - João
Pinto Ribeiro 	 Jorge Orlando Carone -
José BonjfOcjo Filho 	 José HonOnjo - José
Laviola - José Santana 	 Keniil Kumajra
- Lujz Baccarjnj - Afendes Barn-os -- - Milton
Jan - Milton Salles 	 NarcCjjo Mendes
eif Jabur 	 Nilson Gontijo - Pedro Nar-
so - Rajinundc> Albergarja --- Ronaldo Ca-.1

aedo 	 Sebastiijo Xascim pnto --- Sérgio Fer-
ara - Sérgio Olavo Costa - - Sylo Costa
eltmaco Pompei - Vicente Guabiroba.

FLU CliS(IJSS5() Ilfli(

Projefo (IC Lei n. 9 251. do Sr. Governa-
don do Lstado, (pie a utoniza a reversao di
iinóvel ao palrimnj () do Municipjo (IC MonteCarmelo;

Projeto de ResolucSo n: 267. da Comis-
são de Justiça, que aprova termo de coopera-
cOo téc.nica celebrada entre o Governo do Es-
tado (IC Minas Gerais e a Faculdade Federal
de Odonfologja (le Diamantjna;

Projeto de ]-iesoluçOo n. 268. cIa ComissOo
(IC Justiça, que aprova convenio celebrado
enter o Ministerjo da Sai'icle C 0 Governo (10
Estadi de Minas Gerais;

Projelo di ResoluçOo 269, da Comis-
são (IC .Justiça, Clue aprova cOnvCnjo celehri-
(10 entre o Minj.stérjo da Sai'idc e 0 Estado de
Minas Gerais, atravCs ila Secrefa na da Sac'i de

Projeto de BesolueOo n. 270. da Coinis-
são de Justica, que ratifica termo de conv&-
nio celebi-ado en Ire a Secretania da Sade C
a Prefeitura Municipal de Divinópolis, através
cia FundacJjo Municipal (IC 5Ode e AssistCn-
cia d aquela comuna

Projeto (IC BesoluçOo fl." 271, da Coinis-
San de Justiça, que aprova convCnio ce1ebri-
(10. entre o (iovenno do Estado de Minas Ge-
ros e a AssociacO ( ( dos Amigos do Hospital
MOno Pena.
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54a REUNIAO EXTRAORDINARIA, AS 9H 30MIN DE 30 DE OUTUBRO
DE 1975

PRESIDENCIA DO SR. DEPUTAI)()
FERNANDO JtJNQUEJRA

Comparecimento

Joan Fei'raz -_-- Fernando Junqucira -- --
Wilson Tanure 	 11fiCio de Souza Cruz -- -
Said A1'.4(S - 	 Juni 	 \Ius risu --Pc siio Custi.n

Amficar Padovanj ---- Antonio Dja, -
tue Fagunsles ------ Curios Elo y 	 Cluiistov1
Chiaradia - Cicero Dniuonj - - Cro Macjul
- Dc]fini Ribeiro --- I)énio Morejea 	 1)o-
njngo.s Lanna --- Elmo Braz --- Emilio Gallo

Etofijo Haddad 	 Enclides Ciritra 	 Furl-
pedes Cruide -- Fusion Notini - - Fabjo Vuss-
concellos --Fcrrsz Caisiuss 	 Gunésin Ber-
nardino -- Gerardo Hen unit 	 Comes i\Ioreira
- - Haroido Lopes - llurnluci'to sic A timid us - -
Jesus lrindadc - - Joao B e l l()Junta Masques
- JoSo Navarro --- JoSo Pinto Bibejto - -
Jorge Orlando Carone -----José Bonifuucjo FilIso
- Jose Honórjo - José Lavinia -josé San-
lana - 	 Kemil Kumaii-a - - Luiz Busscarjnj -
ifends Harros - -- Milton Linus 	 Milton
Salles - - Narcéljo Mendes - Net Jabur --Ni!-
son Contijo -	 Pedro Nate inst 	 Raiuusunsin
Albergarius -- 	 Ronaldo Caneslo 	 -- Scbasti5ss
C ascimentes - - Sérgio Feuruusus -- --- Sergo Olaso
Costa 	 Sy lo Costa - - felémaco Psutit l)( 	 - -
Vicente Guahiroija

Matérja Aprovada
REQUERIMENTO

Do Sr. Deputadus Jesus Trindade, solid-
tando seja votada em plenário a enienda apre-
sentada an Projefo s-Ic Lci -n:' 243/75.

PROJETOS
N. 243:75, de origeni govel'nunoental em

djscuss50 ñnic'a, que dispöe sobre a natureza
dos cargos e funcoes exercidos por oficiais e
pracas (Ia PoIjcj 0 Militai na Secretarja de
Estado sin Seguranca Pñblieus

n.' 272/75. do Sr. Governador do Estado,
(I UC disP i-)c sobre o reaJustamento dos valo-
rcs sIns SluiiIjsutos de VCflfincntss dos Quadi'os
J'crmanentes das Sceretas-jas c dos Servicos
Auxiliares sins Tribunusjs (Ic JuStiça c Alçasla
do Estado sic Minus Gerais

n.' 273/75, do Sr. Governaslor do Estado,
em discuss5o üflica, que dispöc sobre o rca-
justaments-s (Jos valores sins siunholos dos y en-
dimentos e dos proventos (lOS scrvidojes lo
Tribunal sic Contas do Estado de Minuss Ge-
rais.

Matérja Rejeitada
Ensenda n.' I no Projeto de Lei n.' 243/75.
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133. a REUNJAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 30 DE OUTUBRO
DE 1975

pRESIDENCIA DO SR. DE1UTAi)o
JOAO FERRAZ

Comparecimento

JoAo Ferraz - Fernando Junqueira
LCiO de Souza Cruz 	 Said Arges -- -
g,rise 	 Pedro (iustin -- Arni]car Padova-

Antonio Dias - Artur Faguncles 	 Car-
Eloy - Carlos Lemos 	 Christovarn Chia-

1dia -- Cicero Dumont - Cyro Maciel
pilton Canabrava -- 	 Ribeiro ---- Dênio
oreira - Dorningos Lanna ---- Elmo Rraz
milio Gallo Erniljo J-Jadcjad - Euripedes

craide - FObio Nofinj - - FOjjjo Vasroncello
- Ferraz Caldas - (ienésio Bernardino --
Gerardo Renault - - Conies Morejra - 	 lial-ol-do 	 - - Humberto (IC Almeida ----Jesus
Trindade --- J05o Bollo 	 Joao \la rqucs
jo5o Navarro --joao Pinto Rhii'o -_ Jorc
Orlando Carone ---- José BonjfOcjo Fillin -
José Laviola - - Jose JlonOrjo - -- José Santa-

- KemP Kumaira -- Luiz Baecarjnj - -
endes Burros -- -- Milton Salles --- NarcCljo
endes -- Neif ,Jabur -- - Nilson Con lijo - -

Pedro Narciso -- Rairnundo Alhergarja -
Ronaiclo Canedo ---Se bastiOn Nasrirncnto -
ro Ferrara -- -- SCrgio Olavo Costa -- Sylo
sta - - TeiOrnaeo Ponipij 	 Vicente Gnu-

iraba.

Expediente

011cm do Sr. Geraldo Perijru la Silva.
Diretor-Geral do DER-MG. esciarecendo Cm
dençbo ao Requerimento n. 9 408. do Sr. Depim-
do Raimuncio Albergaria, ( I UC a m'onstr5

l otreeho Lagoa Santa - 	 Serra (10 CipO - -rro 	 fliarnantjna ('510 sefl do objefo (11' CS-dos pe]o sefot- (IC planejaniento

Proposicôes

STA DE EMEND A CONSTITUCII)NAT,
N. 9 475

Altera i sistenia de fiscalizaçoo fi-
nanceira C' orçamentOri (1 0 niun id)) jo 0cria 0 Conseiho de Contas dos MUnICI))IIOS

Art. i. - Os arts. 168, 169. 170 e 171
atijal Constjtuj p ijo do Estado Passain a for

seguflf redae50:

"Art. 168 - A iscaiizacOo financejra e
orcarnentOrja do rnunicipio serO oxercjda me-
liante controle externo da COinara Municipal

C i nterno (10 Execulivo Municipal
1.- -- 0 controje cxterno da COrnara

Municipal serO exercido corn 0. auxilio do
Consethc do Contas dos Municipios, na forma
(IUC a lei estabelecer.

2.1 ---- Sornente por (lecjsOo do 2/3 dos
membros cia COmara Municipal deixarO do
prevalecer 0 parecer ernitido pelo Conseiho
ole Contas dos Municipios sobro as contas quo
o prefeito dove prestar anualmente,

3. 	 Aplicain-se aos 6rg5os da adrnj-
nistraçao descentralizada as norrnas do fisca-
lizaç,50 financeira e orcarnentOria estabeleci -
(las neste artigo.

Art. 169 ---- 0 Conseiho do Contas dos
Municipios, corn sede na capital do Estado,
cornpor-se-o (10 sete Inembros, que terOo as
luesinas garanfias, prerrogativas, vencimentos
o inipedirnenfos dos mernhros olo Tribunal do
Contas do Estado e serSo nomeados pelo go-
\ernador olo Estaclo, observados o processo
o Os requisilos (10 art. 65.

0 Conseiho de Contas dos Mu-
11 iripios fermi quadro próprio do pessoal c ju-
risdiçiio cm todo o território (10 Estado, res-
salvada a hipótese prevista no § 3. 1 do art.
16 da Constituicijo Federal.

A lei (lisporO sobre a organizaçao
(10 Conselho do Contas do Mu.nicipio.

3.' - As contas (10 Conselho de Con-
las dos Municipios integrarijo as contas do
govem'no do Estado eseriio submetidas anual-
monte 0 apreciaçiio da Assenihiéia Legisiativa

Art. 170 ---- Compete ao Conseiho do Con-
las dos Mu-nicipios. alCrn do outras atribuiçOes
(on feri (las (,in

T - -- Dar parecer previo sohi'e prestaçiio
anual do contas ola adoninistracoo financeira
do mnunicipio, exceto a (Ins que tivorem tri-
bunal prOprio.

II -__ Encaminlimu' it cOniara municipal ((
parecer sobre as contas e sugerir as inedidas
conveniontes para a final apreciacOo (las con-
tmos.renictendo_se cópia do mesmo ao prefeito
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III -- - Eleger o presidente e OS integraiitts
(Ia (lireçao.

l\' klaborai i'(gilildnl(( iit(rn(( C 01'-
gafliZar oS serviços auxiliares. PrOVCfl do-]lies
OS cargos na fornia da hi

V	 Responder a consultas (10 prefeito
C (Ia caiflara municipal sohi'e niatérja finan-
cci 'a c orçamentñria (le I fllCi'CSSC municipal.

Art 171 A lei oi'gfinica do Conseiho
(IC Contas dos Municipios (liSpora sohi'e a
e i'iacao (Ic delegacias, d istrihuh as pelas pun-
C ipais regiSes (10 Estado, nara C) (IcSernlJCflliO
de suas funcôes junto S CSmara Municipal."

Art. 2." - Revogam-se as disposiSes ciii
contrario, en trando (sta emen (I a em vigr
n a data de sua puhlicaçao

Sala (las Beuniues, 30 (Ic ()utflbi'() (IC 1975

Cicero Dumont -- Emilio Haddad - Nil-
sort Gontfjo - Gomes Moreira - Curios Le-
inns -- --João Bello -- -- Sylo Costa - Xareélio
.ileiides 	 Telémaco Porn nei -MIlton Limo
-- Dalton Canobrava	 Milton Salles 	 Cur-
ios Eloy -- Rairnundo Aiberguria 	 .Jodo Na-
varro	 Humberto de Airneida --- Emilio Gal!o

- Pedro Gustin	 - Gerardo Renault ----- Fer-
nando Jun aueira Liii: Baccarini - José
Bonifdcio Fiiho - Sérgio Olavo Costa -
Elmo Bra: •---- Earipedes Craide - -- Chris/n-
torn Chiaradia --- .4nldnio Was - .Jos( San-
lana - C t, ro Macid -- - Doitiingos Lanna - -
Euclides Gin/ru ---- Haroido Lopes 	 Jorge
Orlando Carone	 Arnilcur Padoi'ani	 Kc-
mil Kuinaira Delfini Riheiro - Fcibio l'as-
conceilos - Fcibio Notini - --- Sebas/iüo Xasci-
menlo --- Said Arges --- Jodo Pinto Ribeiro
-- Ldcio de Souza Cm: --Jesus Trindade -

Junia Manse.

PR()JET() l)E LEE N: 299/75

en('arninhado pela Mensagem Covernainental
n.° 124, quo fixa 0 pi'OZ() (Ic 30 (has PI'l

aprecia(:a()
Autoriza o Poder Exic utivc) a rcalj-

zar opera( ao de crédito corn a Caixa
Economica Federal ate o lirnite de CrS
750.000 .000,00 C (Ia auras providencias

Art. 1." --- Flea o Poder Exetutivo autori-
zado a contratar crnprestno corn a Caixa
Econômica Federal, ate o valor (IC Cr8
750. 000. 000,OU, para atender ncccssidades do
investimento previstas na Proposta orcaincn-
t5ria para a exercicio (le 197G.

Art. 2. - - Em garantia di operac5o de
credito a clue se refcrc o art. 1.. poihera 0

Poder Executivo caucionar, a favor da Caixa
Econbmica Federal, crCditos referentes S cota
(10 Estado no Fundo de Participac5o dos Es-
tados.

Art. 3 • 1 -- Esta lei ('fitl'O em vigor no data
(IC SIlO pubhicaçao. revoga (I as as (I ISPOSjcOCS

ein conti'ario

Dado no PalScio do Liherdado'. :IOS

PROJETO DE LEI N- 9 300'7
(encarninhado pela Mensagcin Governa
n.' 125, que fixa a prazo (IC 30 dla0ti

apreciacbo) 	 S Para

Autoriza o Poder Executjvo a ahr
('i'CditO especial (IC Cr.$ 6.391 .385 1r
Con selho Estadual (IC Telecomunj' 	 a
-- COETEL/MG. 	 VOe

A AssenihlCia Legislativa do Estado d
Minas Gerais decreta:

Art. 1 . 0 -- - 0 Poder Exccutivo fica autori
zado a abrir o crédito especial de Cr$
6.391 .385,60 ao Conselho Estadual de
IecomunicacOcs - COETEL/MG, assim dis.
tribul (10

J	 Cr8 4.145.695,30 p ara atender
(lespesas corn a implantacao (10 p rojeto de re.
pcticiio (Ic siiiais (IC televisbo para a Sul
Minas;

II ---- Cr 	 2.245.690.30 para atenoler à
dcspesas dc rnanutcnc5o do Conselho Estadual
(IC Telecomunicacbes 	 C0ETEL/MG no exer-
('I('!O (IC 1975.

ParSgrafo unico -- - As despesas referentes
ao ci'edito especial previsto no artigo serão
elassificidasatraves de (lecreto

Art. 2. Para (la y cumpr nento ao dis-
posto nesta lei, 0 Poder Executivo fica autori..
zado a anular, total on parcialmente. ate 0
valor (10 credito especial cogitado no artigo
anterior, dolac oes ('orrespOndentes a despe-
sas corrcntes on de capital, (10 Orçamento vi-
gentc do Esta(lo.

Art. 39 - Esta lei entra em vigor na
data de SUa puhlicacao, revogadas as dispo-
siçOcs eni ((fl trarlo

])ado no PalScio da Liberdade, aos...

IR0JET0 1)E LEE N.' 301/75

encaininliado pela \lensagcin Governamefltal

Autoriza a Estado a auinentar sua
paiticipaçao no capital social ij as Cen-
trals Elétricas (IC Minas Gerais S.A. -
CEMIG C (Ia OUti'aS providencias.

.\ Asseinbleia Legislahiva do Estado de
Minas Gerais dccrela

Art. 1." ---- Fica 0 Gove'rno do Esta(b0
autorizado a suhscrcver a capital social das
Centrais Eléti-icas de Minas Gerais S.A.
CEMIG COn) Os rCcUlSOS previstos nesta Ic
assegurado ao Estado a maioria das acoes COW

di reito a Voto
Art. 2. 1 --- A suhsci-icao pelo Estad9

que trata a art. 1. (Io'sta lei. serS realiz3dl
corn as scguintCs recursos

d'idCfld05 que 0 Estado iuferii' (]as
-sUa propedade no capital socialif	

ri
centralsEleti'jcas (IC Minas GC1aIIS S. A.

CF.\lI(;
olota('oeS o'specifica (he SCU ((1'('ariin-

to anual
III -- a lj'tC quc' lhe coiiher 110 ilill)OS-

tiniCO sobre cIlCrgia clétrica;
IV __- auxilios de i'eceher d:( Lniao, p_ia

ras (he o'ncrgia dletrica:
I 	 ineorporaclia (IC hens integranfes (IC'

stemas eletricos (l(' pi'opi'ied 11(1 e (to Fs j,, I
quC a (Ic venhiall) a perle fleer:
vi - - quaisquer outros I'ecursos previ'tos
in.
Art. 30 -- Os dividendos auferjdos l)e!O

tado, dos acoes the sua propriedadc' (Ofisti-
mti'as do capital social (las Centrals ElCtaj-
s dc Minas Gei' j s S. A. - - CEMIG, srao
jgatoriamente retidos por esta Cfllpi'Csi, (111C

lest1na' a 90 	 (10 I'C.Spee tivo in on tan te 1) a
reinvestirnento do Estado cia sen prCprio ca-
pital social e 10% Para aplicaçCo cia ('1011-
icac0 rural.

1. - Os (hi\'idefldos 1 1 0fe1'idc(s po.lO
Estado c objrigatoriamerite ia'tid 05 110 farina
âo artigo seriio escriturados COt ('onta especial,
ra utilizaçCo pelo Eslado ent suhsci-ic5o tb

'oapital social da CEMT(;
2. - - A pai'c( I 	 tins (lividendos i'clidos,

oferentes C cletrificacCo rural. serS enfregie
diretame.flte pCla CEMIG C Eletrificac5o Horal

-4e Minas Cerais S. A. -- EBI\IIG, pen faIui:(
bscriçCo (he sen capital social )elo Estado

Art. 49 -- Lnqtianto a ERMIG nSa dis-
puser de geracbo propria para as sisE('lnas dc
tletrificaçbo rural. poderS (On tratit 1. (01)1 ciii-
presa concession aria de fornecimento (It' en
a eletrica, coii trolada pCIo Estaolo. SC1'Vi"OS

de natureza tCcniea e de rohina adminjsfra-
Ira.

Art, 5•0 	 .-\lendida a legislacao federalirôpria C alas adininislrativos federais (U'
procedirnento fi('a a CE\JIG aufoi'iziida 0 01)1'-'ar Os recursos (lobe couhereni an Estado, pr C-renlenles do' cola do iiflposto Iinico sebre cner-
ia elétrica cut in y es Ii iii Cntos PlOfl eires.

ParCgrafo linico 	 Os recursos previshos
O artigo serSo I'seritui'ados eel ('Ofltn ('spe-
iai na CE\IJG, Pal'l( utilizacCo pelo Estado
u lnt egr1llizllcfjo OU suhscricbo (l(' ('apihlbl SO-
1a1 da referida crnprcsa, C med ida que suaiPIiCacao atingir os limites legais d e remune-
cao dos respectivos invest j men has

Art. 6. - 0 (Ii500StO no parCgr:tfo in leoart. 3,9 da 1,('l n 0 6. 194. d 26 de novell)-U de 1973, se aplica Cs entidades ohi'i-
das a fazei' ro'teneSo ole recursos nos ternios
SUa lei de regCncia.
Art. 7.° 	 Fica a CEMIG autorizada a

'organjy sen servico de processamento (IC
ados, on cOfltratar a sua execucCo, proce-do (l amesma foi-ma corn referenda a
ros serviços de apoio opCracional para oSistema

Art. 8. -- Fica o Estado (le Minas Ge-
autorizado a prestar gai-anhia em opera-

('no's (he crc"dito, 00 ('iii ('(in trafos (IC finan-
ciamento celebrados pela CEMIG, no pals on
110 exterior, (' desfinado; as ohms dc ('Xpan-
slio (10 si5f ('iili( Cl efi'ieo

1,' --- .\ garantia a (rue Sc refer(' o or-
,,o 0(iCI'i'( sc'r pi'cstada Sal) a fOl'l(l( (IC ('0.1-

çi1a (IC acCes (In capital do CEMIG, (IC pro-
prieolade do Estado. Pi'eS( i'vada a lllaiOl'ia (IC
silas acodS caiti (hiI'eit() a V(dO

- - , garanfia, sob a foriia (IC
((Ii fiança. nan (XCed 1.) 0 \a101' i'('pi'csenfndo
P('Ias açoes (10 ( 0 1) 11 3 1 III CFMIG, (Ic P F P ii e-
(lade (ho L.s[ada, a Cpoea do f:insaç'Co, jnde-
pcndenteniente (he operaçao previsla no parS-
grit O all bioi'

Art. 9." -- Asst'gui'ada 111110 (rio (IC açoes
(0)111 (hil'eita a vota, polera o Polot' Executil'a
P'O1l)Vem it Ven(ha (1,15 0(015 diapaniveis (TUe
l)oosuir (Ia capital (ha CI%Ilb. st'n(10 o prod_,_
to aplt ado o!)tilltoriamen:' liii eXpaflSi(0 (10
51,1)-Inn elodi'it'o ia CESIIG 00 em aperaço s a
Cia referento's

Art. 1)) -- - Revogada'o 'is (lisposieoes dbfl
('ontmr j o. ('51:) lii entrain ('lit vigor 1011 (1111.1
(It' Suit puhlicaçao

Dado no l laMcio On Liitcr(lachc, ons

PRO,TETO OF lEE N.° 302/75

(enelllii ill llado pela i\lensag- fl Gaveriiatiiental
n. 9 127. cjue fixi a PraZo de 30 (111)5 pa'ai

0 1) iO'C inc C

0 Poder EXI eutiva a contra-
f:tm o'illpi'estinio do' Ci'$ 50(1.000.1)0(1 00
00111 a Caixa Eocanotiiica Federal, pal':( a
ampliaoao iha cede estiolual (1C ('Stal)l'Ie-
cillientos (be cilslno, C cia oIltr:(s 	 i'0\'i'
(lCl1('ias

	

A ,-\sseu1516i1 1 Ldlpslatjr l( 	Ia F.i;t:oln cI
i\linas (erlIis (n'c':''.11(

n.' 126, quc fixa 0 prazo (le 30 dias para
A Assembléia Legislaliva do Lstad 	 (IC 	 aprcciacJio)

Minas Gerais decreta

Ai-t. 1.0 -- Flea o Poder Excetitivo auto-
rizaolo a conti'afai', corn a Caixa Econômiaa
l"edei'al, emprestilno (le recursos provenienfes
do Fundo (he Apoia ao D'senvolv jmenfo h(
cial --- FAS, no valor (ha Cl'S 500.000.000,00.

Art. 2." - Os l'ecursos pro\'enentcs (in
Cnlpi'CStifllo refei- ido no al -tigo) anterior SCrOd)
saeaiios lJiU'C('la daniente, nos Cxercic los tic'
1976. 1977 e 1978, c serCo) aphicados rra 1(11)-
flhiaçe(o 0111 i'ede lie esiahch'cjn-it Iltos (le en-
51110) (10 Estado

Art. 3,0 Em gar'ntia (iO operac'ii'( (le
credita a 5Cr realjzada. fica 0 Poder laxeeu.
tivo ajitoi'iza'Io 1( eaucionar erCditos refct'nn.
to's a ('0)10 (to EStIUlO no 11(11(10 de Pai'ticipa.
('1(0 tins lastailos.

Art. 4." --- Esta ltd entra em vigoi' 110
data (IC sna pu hI ica çSa, rcvagadl(S lbs (hiSpo.
sieSes ('1(1 contrCrio,

Dad o no PalCcio da Libcrdade, aos
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neste artigo, far-se-u coin of) sei'vâneia ii
posto no pariligrafo ilnico do art. 171 da di5.
tituiçSo Federal."

A ,\.sS CJflhlCia Legislativa do E.sta(Io (ICIinas (;eia s decreta

- Art. 1. Fiel( 'l eel" rad(( (1C i1tjljd1e
ñblica a 11l1I1lndldC (IC Santa Rita de Cãssja,
e Ilontes CIa ros.

Art . 	2.' -	 Esta lei (11110 (lii \i(0);' 11(1
data dc sua Puhiica'ao

Art. 39	 iICvogam-sc j s '!ispo'(i('Oes CIII
contri0

Sala (las fleunj5es. 29 (In i(iilohio 	 In
1975.

,4rlur Faujundc.s, ---.Joiio .Tlorours .Iéss
Trindade - Gerarc-Io Reiiutjl( - - Psjlsoo Gor 3

-1110 - TChr HOCO Pornpei.

Ju.slificaçdo - - E, ((CIII (IL1V]da. indisntih-
eel o mérito da proposicão em tela, devida-
mente reconhee ill 0 pela ('((1110111(1 ade (1'' Mon-
Ies Claros

Trata-se (IC urna inst ituiçSo ex t1'('1i111111C11-
te valiosa C quc', por iSSo mCsIlio, ('neon tioti a
mais profuncla rc'sson alicia no espi rito (I ((S

Sala clas ReuniOes, 30 (IC outuhro de 1975 	 habitantes dc Montes Claros, justanien 1" por
fazer a amalgailia 	 - promove l' C ( Xpan (hr a

Jose Santana	 Fernando(10 Jun queira	 dcvocSo a Son t a Lii Ia (Id' CSssi a c p i'ou a go F ( 1
Amilcur ensiflo (IC trahaihos flhlinualsGyro Mcieiel ---- wrote Giiabiroba ---

Padovani --- Sc'brrstiâo Nasciniento - Pedrc,	 Apesac (P550, cssa ent j dad lu l 0 JIlla so-Gustin. 	 brevivência, necessitando desfrutar uma ma-
nifestação de reconhecimento pelos grandes.Justifiraçdo - A FundanSo São SehastiSs, benc'ficios sociais, ccl igiosos e cu1tui'( is (101 -do eid ad c (ic Espinosa, teiii por finalidade. Iribuidos ao povo (Ill pI'oCressi Va ci'i 11(11' nor-

(lc'ntrc outras. a criac ao e nianuteneSo tie ml . le-rnineira
(ladles hospitalai - cs. assistenciais inédicas e am-
bul	 lC	 (10 	 iIItIis,aji'lp,ni (11(111' 	 0itot lOS (Id stin idos 	 itt 1111(1 	 lOS tr ihalh
(lo odos Os requisitos ( I I Lei  Ii 83(1 ((101-CS ruraiS, seu'; 111111111 ([CS c (Icpendentcs a

R2-71. uii I'egull( nIatCi'ja rcfc'ren tc' a
Fc(ndlona coni 0 ohjctivo (le reahzar urn Ira. ieclaraçSc de u tilidl( dc pChI ida . Em Vi't(l (IC
halhio fiiantrópico em favor (las comunidadec dila situaçSo regular e (10 fato (IC ('sl.iir fimnio-
pobres. 	 iando norrnalmenfc, ha 10 US (IC (lois a no',

tendo em vista se ll s altos ohietivos na'Ia IfllIiSA entidade POSSU1 pc'r.sonaiidadc JUrlUl( • jisto que a li-man (hale (IC Santa P Ito Ic Cisc-cc(nstituidla por lflCiO do registr() fl. 9 la.23o. cia. dc Montcs Claros. SCII( reconliccido ('01110fis . 28 v. (10 hvro A-iS, de 20-10-70, no Car Inhidade de utilidade pc'iblic'a
tório dd( Registi'o Civil (IC P-ssoas Juro IL
de Belo Horizonte. 	 Arl,zr Faguiides

Sc'gun (10 atesta o MM. ,Juiz de Direito da
Comarca dc' Espiiiosa, Di-. Ronald (IC Carsa
iho, sells (lirctorcs sao pessoas idoneas e nan 	 1IEQLEIu1MEs I OS
recebem cjualqucr tipo (IC rcnuneracao OU pa
'anicnto p('io exercIcio (IC seus mandatO s '	 ço 711, (10 Sr fleputa do Joan Nova i'ro,

- ' 	 I ki lUgerin0 il dirc('So (10 CoiXa FconôIniCa Pc'-Desta forina. toolos es recIulSatoS 	 deral em Brasilia, saiii destindos 50 	 (10n. 0 5.830, de 6-12-71. que rcgula a rnaterla_ premio (JO Loto'rja Espo'-tiva aos apostad ore sferente a dcclarar'ao de utilidade publiCS. C. hr 	 alcançarcm 13 pontos, C Os outros 50 "csatisfeitos . Em vista (IC sua situacaO reU 	 aPosta'Iores f11C Ohtivr'rei 12 nontos:

	

I	 ornialmee do fato die estar Iunclonan( 0 n ,U to que 	 . fl. 712, C11i qud' 0 Si'. Deputado Antoniomais dc (lois anos, nada mais J 	
eja re- Iii	 pede em  c'nviado oflcio 1(0 Coronet!Fundacao São Sebastaao, de EspinoSa, 	 . Stanley Fortes Batista, Pres j dcnte do BFFSA,conhccida como entidade deutlIi( a 	 lSlleltandollie a reahel-tura do Ginãsio Ferro-

blica .1iari0 dc Montcs CIaI-os;

	

San wx' 	 .	 713, do Sr. Deputa'-Io Hai-oldo Lopes,Jose	
ed111j0 providCncias do Sr. Governador do

PIIOJE'i() I)E LEI N.' 303/75

( dflCarluhlIad(J pcla Mensagem Governanien tal
n. 128, que fixa 0 praZo (IC 30 (lOIS 1)aa

op lee ia cOo

Ai.itoriza o Poder Execut j vo a contia
tar eiripréstiino coni 0 Hanro Nar ional de
Desenvolvimento Econôinieo - BNI)E
iItC 0 valor (IC Ci's 250.000.000,00 C (Ia
outi'as providencias

.\ .-\.ssernljléia Lcgis]ativa (10 Esti (11) d(
Minas (rrais clecreta

Art. 1.0 	 -. Fica o Podc'r Executivo auto-
rizado a (ontratar. ('0111 0 flnco Nacjon:j dc
Descnvolvjrnento EconOmico LINDE, cm-
prestimo no valor de ate Cr$ 250.000.000,00.
para atm dcc neccssdades (IC investinn'ntos
previstos para o (IesnvoIvimCnto do Estado

Art. 2.° - Os redursos do Ciiiprestiao a
clue SC refere 0 artigo anterior poderao ser
sacados. parcelad amente, nos eXerrIrios do
1976 C 1977.

Art. 3•Q Fira 0 Po(C1- Executivo auto-
rizado a caucionar, CIII garant ia da OpCi'açio
a sec realizada, crcditos refcrCntus a rota (10
Estado no 1' undo (IC ParliciparSo dos Estados

Art. 4.' --- Esta lei entra em vi gor ns
data (IC SOil puhlieaçao, rCvoga(las as (lisp0.
siçOes em contrarlo.

11)0(10 no Palacio (h i Liljerdadc, :ios

PROJET() RE LEI N. 0 304 75

(encaminhado pela Mensagern Governarnental
n.° 129, clue fixa o prazo de 30 dias para

apl'Cc'iaao)

Piorioga 0 praZo previsto no pari(-
grafo ilinico do art. 2. (h Lei n.' 6.177,
dc 14 de novembro (IC 1973. e altera a
rcdari,o (10 sell art. 5..

A Assem1dCii Legislativa (10 EsIodo dc
'%Iifl((S Gerais deci'ela

Art. 1.0 Fica prori'ogado, ate 31 de de-
zembro (ic 1970, 0 prazo para aprese ntacão de
requerimento dc legitiniaçSo (IC turras devola-
tas, de quc trata 0 pai'agrafo i)nico do iri.
2.0 do Lei n. ' 6. 177. d' 14 (IC noVCI'9J)ro (IC
1973.

Art. 2. 0 art. 5. 9 da Lei n.° 6.177, de
it de novCmhro de 1973, passa a tel' a seguiri-
te rcdarSo

"Art. 5.9 	 0 Po(ler EXCCUIi\() fica auto
raa?o a '110Ccd1'r eajtjniaeão /c' il'FFOS 1 -
volutas, no forma prevista nesta Id, ate 0
liniite dc 3.000 ha.

Parãgrafo unico 	 A IegitimaeSo dc tn-
ras devolutas, corn area superior a prevista

Art. 3o 	 Esta hi eiitia CliiVig
(IC sna pllI)liCaçoO. revogi1as as
CIII contrai'io .

Dad o 110 Pal ãc 0 da Libel'dade

PI1OJETO RE LET N.9 305/75

Declaia (IC iitjl j dide ptihljc0 a Fun.
(Iaçao São SehastiSo. do rid oleE5p1.
nOsa.

Asscnihléia Legislativa (Id) Estado
Minas Gerais decrd'ta

Art. 1. 9 - Fica deciarada de
pdbliea a FundarSo São SebastiSo, (Ia Cidade
(ic Espinosa

Art. 2.0	 Esta ki entra cm vigor n
data de sua puldicaeao

Art. 39	 1-Tevogam-se as (IiSposjeöes em
c'ontrário.

PROJETO RE LET N. Q 306/75

Denlara dc utilidarle i)iblica a Ic-
rnandadc (IC Santa Rita (I(' Cãssia, (IC
ifontcs Claros.

Estado, no sentido dc que Os ael'oportos Ills
pl'rin'i,s ('('tad'S 111 1'lIa t'rJillni suas pis-
tils paVilllenta(Ias C a llllrclh adas para sCgui'an-ci dc vOo

n. 9 714, l(tl'a\'CS (10 qual o Si'. Deputado
Ai'tur l'agundes foi'iiiuIi apo'lo 10) Si' Se nrc-
tan0 (Ia Educacao, 10 sentido (Id' (letel'minar
a inclusSo no Piano (IC obrai i1I'lI 1976, Mc-a-
y es cIa APC, (Ills obras (IC rcfornla. adaptaeão
c' ampliação (10 pred in (II I' ntiga ('0(1(111 pu-
blio'a. (lade atllallnnnte funrioni a Escola Es-
to (!uai Professor iia:l Bei.in a, dc S ,-, o Fran-('ISCO

n.' 715, (10 Sr. Dd'putlolo i\Id'ndd's lc'rros,
ped indo provi(Iil'ncjas dos Srs . Sed'rd'tãrioS dii
F.dud'acSo C do Agl'iCultura c dos Si's, Minis-
ti'os da E(Iud'l(rSo e da Agi-irullura, pan) ins-
1 alaç'ao (IC (11110 eSCOt 1) pro(fisSi onal agricddc(

'de 	 n Sino Cid'iIICfltal' ('111cc! 	 cm 1it C'Ianteno 1
do Si'. J)eputado ('o'rai'do Renault: n.0

716, foriiuIando atielo aos Sus. (iov p rnl(Iloi-
(ho Estado c' Seci'eto'io (h( Ti'dn1tio 0' .\ç'ao
Social, plli'll acllhllluento (' d'01flpbeiI1Cnta('o (Ill
i roca dc csportes (IC Carnio (Ia Math, pela Di-
retoria (I n Espol - td's li' I\Iinas Gerais, lltrl(\65
(IC 5d'Li Planejailiento (Id' (d)l'aS pai'a 0 proxi-
mo 11110; n.' 717, pcdindo identicas providCn-
('ills pal'l( a pI'aç'a (IC ('spoi'tes (Id' Campos
Gerais; n. 719, pedindo dCntic1i5 prOvi(lãn-
dias PiIra a Pl'ilI'i( (10' espoi'tcs (10 Sc'rro n:
718, soiici tindo Os 11105111 l(S aiitoi'idad&'s a cons-
ti'uc'ac) (IC (11)111 pl'aça (Id' ('spol'to's cr11 Bonuim
n. 1 720, sod i eitann (10 uis nlcsmas au tori (111(1 ('S a
consti'ticSo (IC' 11111 ginasio JJ011CSpOFti\'O c'obcr-
to ('III Campo Bd'Io

ia. 9 721, do Si', Deputado F'eri'az Caldc's,
jndicando II CalnaI'll dos I)eputados (' ao Sc-
nIldO Federal II flecd'SSida(Te (ld', no 1)101(10 (!d'
Ic'i (10 I)c'putad n Al v aro Vale. que p i'c'vC a ii (,'S()
c'xerutoria paro a (iuplu'c(ta non ao'eiha, 0(01(1-
pan hada (In corn provan Ic (ill cntrc'g-i oil

 (Ill iIId'I'ecl(lOi'jll C pi'OtCSt(da. 5(1' innliii-
(10 (hiSpositivO irnpedindo ijiie () titulo, flessas
condiç'oes, c'nsejc pedido (IC falCncia;

10 Si-. J)nptado .loão Navari'o. pedindo
consta I dos a 1111iS urn voto ol (' congi'atiilar'aes
corn o c'asal Paulo Emil io Gonralves, (Ic Bac'-
hacen il, (told' corn c'morarñ 60 an os de, mat i-i-
11101110 a 8 (Id' novcmhro

Comunicaço

Do Sr. Deputado .JosC Santana, l)d'difldo
Lull voto (IC pesar pelo Passarnento (10 Di-.
CaI'IOS Arnal (To Neves, em Bi'asflia, no diii
21 (Id) dol'I'Cnte

Pareceres

Becnlici'ain pai'('('er fivoi'ávc'l

do Comissão (IC F"i 11l111('IIS (' Orçamento,
para 2.' (Iiscussã o'O, os Projctos d Lei n.-' 229,
245 e 194. cste corn voto em .separado dos
Si's. Deputacios Luiz Baccarini, Nilson Gon-
tijo e Sérgio Ferrara;
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PRUJETO DE LEI N.° 156/75

DA a denominaçao de Escola EstadualJoão de Sousa Goncaives - 1. Grau aEscola Estadual de Botelhos 3.2 1 situadano MUflicipi d) (Ic Boteihos.

A Asseinbléja Legislativa do Estado die
\Jjnas Gerais (lecreta:

Art. 1.0 - Fica denorninada Escola Esta-
hial JoSo de Sousa Goncalves - 1 . 9 Grail ascola Estadual (Ic Botelhos 3.2., situada no

3funiclpio (Ic Boteihos.
Art. 2.0 	 EsIa lei entra em vigor na

data de sua publicacSo.
Art. 3•o 	 Rcvogam-se as disposiçoes emcontrário.

Sala (las ComjssOes 29 (Id' outubro de
1975

Domingos Lanna, Presi diente; Neil' Jabiir,Relator; Am/lear Padovani

PROJETU DE LEI N. Q 182/75

a dlenomi.nacAo de Wilson Alva-
renga de Oliveira ao forum da Coniarca
de Rio Piracicaba

PRUJETO DE LEI N. Q 237/75

Declara de utilidadle pimblica o Con-
selho Central de Governador Valadares
da Sociedade São Vicente (le Paulo.

A Assembléja Legislativa (10 Estado de
Minus Gerais (lecreta:

Art. 1.0 - Flea dieclarado de utilidlade
pOblica o Conseiho Central de Governadior
Valadares da Sociedade São Vicente die Paulo.

Art. 2. 0 - Esta hi entra em vigor na data
de sua pubiicaeAo

Art. 3° - Re\-ogam-s d as (lisposiçOesem contrArio.

Sala dlas Conii,sOcs 29 de outubro (IC
1975.

Dominqos Lanna, Presj (iente; Ne/f Jabmir,Relator; Am/lear Padovanj

PRUJETU DE RESOLUCAO N. 163/75

Aprova 0 termo (ic convenio celcbi'a-
do entre o Tnstituto Nacional de Coloni-
zaçSo e Reforma AgrAria - INCRA e o
Estadlo (IC Minus Gerais.

A Assembléja Legislativa do Estadd) die
Minas Gerais diecreta:

Art. 1.0 - 0 f6rum da Comarca dc Rio
Piracicaba passa a (Icnominrn--s d' Wilson Alva-renga de Oliveira.

Art. 2.0 -- Esta lei entra em vigor n:i
data de sua pubIicacao.

Art. 31 _. Revogarn-se as disposicoes cm
eontrArio.

Sala (his ConiissOes, 29 (Ic outubro de1975.

Dominqos Lanria, Prcsidentc Neff Jabur,Relator; JOsé Santana.

PRUJETO DE LET N. 9 183/75

Declara de utilidade pOblica a Fun-
dacAo Cultural de Piracema, corn sede na
Ci(Iade de Piracema.

A Assernblbja Legisiatjva (10 Estado (le
Minas Gerais decreta:

Art. 1.0 - Fica (leclarada de utilidade
Publica a Fundacbo Cultural (IC Piracerna,COTfl sede na cidade de Piracema.

Art. 2. 9 - Esta lei cntra cm vigor na
data de sua publicacAo.

Art. 3. 9 _ Revogam-se as disposid'Oes em(Ofltrãrio

1975 Sala (las Comissoes, 29 de outubro de

II fl omingos Lanna, Presidlente; Neil Jabur,elator; Am/lear Padovanj

A Assernljiéja Legislativa (10 Estado de
Minas Gerais aprova

Art. 1.0 - Fica aprovadlo o termo de
convênin ceiehrldlo cm 9 de rnaio (Ic 1975,
entre o Instituto Nacional (Ic Colonizaçso e
Reforma AgrAria - INCRA e o Estadlo die
Minus Geras, referente aos trabalhos (Ic cxc-
cucAo dos servicos relatjvos A promocAo e fis-
calizacao do cooperatj('ismo visandlo ao seU
desenvolvjmento e is apiicaçSo da icgisiaçAo
especjfjcs.

ParAgrafo Unico - U termo (Ic convênio
de que trata o artigo passa a fazer parte intc-
grante desta resoluçSo.

Art. 2. -- A participaçjjo financeir, do
Estadio, de que trata a clAusula quinta do pre-
sente termo die convénjo, correrA A conta das
(lotaçAcs 20.06.04.13 .0682.162.3.1.1.1.02 -
Despesas VariAveis -- e ......... .
20. 06. 04.13. 0682 .162.3.1. 3.2 	 Uutros' Se'r '-
viços die Terceiros - (10 orcamd'nto vigente
dla Sccretaria die Estadlo da Agricuitui-a, no
valor de Cr$ 50.000,00 cada urna.

Art. 3• 11 - Esta rcsolucSo entra cm vigor
na data (IC sua puhlicacAo

Art. 4•0 _ Revogamn-se as (iiSpoSicOes em
con trArio.

Sala (las ComnissOes 29 de outubro (Ic
1975.

Dorninqos Lanna, Prcsidente; Ne/f Jabmir,Relator; Am/lear Padopanj

(Nota da DivisSo die RcdacAo e Publjca-
çAo - U termo die convénjo foi publicado na
mntegra no D/drio do Legislatf,'o, na Ma destareuniSo.)

(Ia Comiss5o de Econornia e Obras Pt'ihli-
cas, para 2 . 0 (liscussao, Os Projetos de Lei
n.0s 229 e 245;

da Corniss5o de Siderurgia c Minerac5o,
Rcquerirncnto n. 696;

(Ta Corniss5o dc Educaç5o e Cultura, o Re-
querirnento n. 0 684;

das Comissöes de Constituiç5o e Justiça,
dc Economia e Ubras Pñblicas c (le Financas
e Orçarncnto. para discussSo ünica, o Projeto
(le Lei n. 9 260, corn voto em scpara(lo dos Srs
I)cputados Luiz Baccarini, Neif Jahur c Fcr-
raz Caldas. quc aprcsentain a scguintc

EMENDA N. 1 AU PROJETO DE LET
N. Q 260/75

Dê-se ao art. 1. a scguintc redacSo

"Art. 1/ - Fica o Poder Executivo au-
torizado a alienar, pelo preco (Ic avaliac5o,
30.000 ha no Municipio dc GrSo-Mogol. ncste
Estado. ii Companhia Mineira de Rflorcsta-
mento 	 COMFLOR."

Sala (las CornissScs, 29 Oc outuhro dc
1975.

Luiz Baccarjnj 	 Neil Jabur - - Ferraz
Caldos.

Beceheram Ijarecer favorivel (La Corniss5o
de ConslituiçSo e Justica: o Renucrimento n.0
682; os Projetos dc Lei n.s 181. 252. 263, cm
3. discussSo; e, cm 2.0 discussao, OS Projc-
tos de Lei n. 0s 200, 216. 245, 250, 255, 266,
275, 277-A, 281 e 229. cstc na forma do Sc-
guinte:

SUBSTTTUTIVO AU PRUJETU DE LET
N. Q 229/75

Autoriza a perrnuta de imóvcl de pio-
pricdade (10 Estado,

A Assemhléia Legislativa do Estado (IC
Minas Gerais decreta:

Art. 1 . 0 Fica o Estado autoriza(lo a per-
mutar corn o Municipio de Bacpendi Os imó-
veis (Ic suas respectivas propricdades abaixo
caractcrizados:

I Imóvcl do Estado Urn terrcno or-
hano, situado na cidade (le Baependi, i Rua
da ConccicSo, coin Area de 1.210 111 2, havido
por doaç5o, conforme transcrieSo no regis-
tro (le imóveis, sob n.° 23.058. fls. 133 v. do
livro 3-13, do Cartório (IC Rcgistro dc Tmóveis
da Comarca de Baependi;

II .- Imdvel (10 Municjpio Area dc
terrcno corn 5.000 m 2 . situado no Bairro das
Cavaihadas. Municipio de Bacpendi, havido
por compra e venda, conforme transcriç5o no
registro (IC irn6veis. sob n. 0 26.713. fls. 80 V.
do Iivro 3-M, do Cartório de Registro de Imó-
veis (Ia Cornarca de Raepcndi, cuja permuta
estã autorizada em lei municipal.

Art. 2. 0 	0 irnôvel a que se refere o item
II (10 artigo anterior, após a permuta autori-

zada por csta Ici. dcstinar-se-á A coi 	 -
(10 nnvo prédio da Escola Estadual Sena
Alfredo CatAo. 	 Or

Art. 3• 0 - 	 Esla lei entra cm vigor
data de sua publicacAo. 	 'Ia

Art. 49 - Revogarn-se as disposjcoes en
contrArio.

1975 Sala (las CornissOes, 16 ( le outuhi-0 de

Narcélio Mendes, Presidente; Neif Jab1,Relator; Ferra: Ccldos	 Cicero Durnot
João Navarro	 Euclides Cintru.

Recehcram parecer de redaç5o final

PHUJETO DE LET N.° 98/75

Declara dc utilidade pL'ihlica 0 Centro
Espirita Amor e Luz, corn sede na Cida.
(le dc Matozinhos,

A Assembleja Lcgislativa (10 Estado
Minas Gerais decreta:

Art. 1.0 Fica dcclaru do de utilidade
p0hlica o Centro EspIrita Amor e Luz, so-
ciedade civil corn sede na cidade de Mato-
zinhos.

Art. 2. 0 	Esta lei entra cm vigor na
data die sua puhlicaç5o.

Art. 3.° 	 Revogam-se as diiSposiçöes em
contrArio.

Sala das ComissAes. 29 (lc outubro de
1975.

flo,niiiios I.UflfI(1, Prcsiden te; Neif Jcibur.
liclator; .Tniilcar Padovani

PRU.JET() 1)E LEI N. 131/75

Dcclara de utilidade publica 0 Espor-
Ic Clube Doutor ValadAo. associaçSo civil
corn sedic na cidade (IC Juiz die Fora.

A Asseinhléia Legislativa (10 Estado de
Minus Gerais diecreta

Art. 1 . 0 - Fica declarado (IC utilidade
publica o Esportc Clube Doutor ValadSo, as-
sociaçAo civil corn sede na cidade de Juli
(Ic Fora

Art. 2.° - 	 Esta lei e.ntra cm vigor fl

data de sua puhlicacAo
Art. 3•9 	 Revogain-se as disposicoes em

contrArio.

Sala (las ComissAcs. 29 de outubro de
1975.

IJoniixigos Lajina, Presidente; Neil JabU'

Relator; Am/lear Padovarzi.
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carre0, Co,rno deputado, secretSi-io dc Esta-
do goveu-nador, Vineulandose a ernprce,ndi
genLOS (to mais elevado aleance CCOflÔIIIjCO
501ia1, qUe marcai-an i jndn lovolnuente sua lire-
seilca ontie 005.

Nesse so.ntido, proponlio quo seja dado
o oIne do G ovemna goi- Israel Pinheiro ao Cdli-
jcio-sedo do Banco do Desens-olvinionto do
\fjnas Gerais.

Creio quo 1150 precise, salientai- a !uSti-
ça da homenagern Ah(rn do oslo edificio tom
0do construido no sou Govomno, quando pic-
sjdente do banco o Dr. Hin domburgo Pereira
9mhz, o BDMG recehen do elflinonte Govei-na-
Jon o fllais OXpiossivo apoio, Para quo conti-
nuasse a crescer c a prestai- signifjcat jy con-ribuicSo ao desenyolvirnonto OSCOflO11I jCO esocial do Minas

São estas, Si-. Presiolenle e Si-s. Deputa-
dos, as palavras coin quo o ilustre SecretSi-jo
Paulo Cainilo ustificou a sua proposta 00
Conseiho De1iberati-o do Banco (10 Desenvol -vimento do Minis Gerais, pioposta esta apro-
vada e quo fez justiça ao Sr. Israel Pinheiro,

grandic Governador, ao grande hornoin p5-
bUrn Iblineiro, a quern nosta hora tarnbéin
rendeinos a flossa hoinonagem do reconhocj_
aento o do 7"ratid5o . A floSSa Ilolbbenageni do
admiracSo 0 aproço Polo muito quo fez o
graniTe Governador Israel Pinluoiro para a
nossa quorida Minas Corals e. sobrotudo, pu-a
i nossa PStria.

PROJETO DR RESOLUCAO N. 224/75

Aprova COflVêfliO do coOpcl'acao c in-
lercâmbio celebrado cntrc a Secretaria de
Estado do Traljalho, Act-to Social c Des-
portos, o Centro do l)ocumentaç5o o In-
lormatica (ID Ministoiio do Iraijalho e a
Delegacia Regional do Trahallio eni Minas
Gerais.

A Assemliléia Logisla I iva (ID Es Ia (to do
li nas Corals apr ova

Art. 1. Fica aprovado 0 convonto (10
cooperaç5o e intercanibio colebrado cntro a
Secretaria de Estado do Traballio, AçSo Social
o 1)esportos. o Centro do Docuiiiontaç5o e In-
forrn5tica (to Ministério (10 Traballio o a 1)o-
legacia Regional do, Trabalho em Minas Ge-
rais, para a apuraçSo c o procossanento dos
(ladlos a quo so reforo a Lei do 2/3 (art. 360
da Consolidac5o das Lois do Trabalho ) ic-
lativos ao cxercicio de 1975, conccrncnht(, ao
Lslado do Minas Gerais

Par5grafo unico C) ternio (to convcnio
do quo trata 0 artigo passaafazor porte in-
tcgraitc dosta rosolucao

2." .--- As (lcspesas a cargo (10 Eslado
corrorSo por conta das (lot0000s orcanienlarias
34.05.15.80.4772.07(1.000.'S.1.3.2 ' - 	 Scrvi-
cos dc Terceiros 	 c 3.2.7.9 	 Acordos,
CorivSnios c Ajustos - ( 10 oiçarnonto (10 So-
cretaria ito Estado (to 'Cia lii(llio, Ac ,5o Social
o Desportos.

Art. 3•0 -- Esla rosoluciio (nt ma (iii V 10i'

flU data do sua puhlicacao
Art. 4.Q 	 Bovogam-so as (lisposiçoes

em contrSrio

Sala (las ConiissSos. 29 dc ((ii[LiI(i'o do
1975

Dominyos Lunna, Presi lont c\ el/ .101)111.,
Relator; .1 In 11(01 J'U(iOl(Ulli

(Nota da DivisSo do RolacSo o Publica-
ç5o - 0 COflvCfliO foi pul)li(adO flU intogra
no Didi-io (10 Le ,qislativo, no ala (IOSIO rou-
ohio.)

Oradores

IIOMENAGEM AC) SR. GOVERNAI)OB
ISRAEL PINHEIR0 DA SITXA

0 SR. DEPIJTAI)0 CT1R1STCY'A 11I Cl-hA-
RADIA - Sr. Presidcntc e Srs. Deputados.
.-fii-riia-se conslanteiiionte 1. 00111 IllUila pro-
priedade. quc os homons pib1icos, Os glaildeS
hornons pdblieos, jarnais desaparocem, inas re-
nas(.-ern senipro atraves (las ohras nile rca-
lizani

Recenternenl', o ilustro Socroti rio 0

Planejamonto e Coordenacao Coral, Dr. Paulo
CaflTlIlo (10 Oliveira Pena l 00 PrOpOl' 00 Ccrn-
seiho Dehiberativo (10 Banc ,) do Desonvolvi-
mento do nosso Estailo a denominaeso do Go-
vemnador Israel Pinilciro (la Silvo pora ii cdi-
fiejo-sede deslo niosno banco. S. F.Xa.. coin

esSo geslo, conveilceu-nos Inais ainda do
realmcnto, todos acjuoles Clue prestain gr
serviços S comunidade estiio permanontornen°
renascendo através das obras que rea1jzae
Assirn é quo, Sr. Prosidente o Srs. Deput
dOS, 0 Consciho Deliherativo (10 Banco (le
501 V((iViifleflto (10 nosso Estado, 00 acatar
proposta (10 ilustre Secrol5rio, Paulo Carnjl
do Oliveira Pena, fez merecida justica e pres
lou niei'ooida hoinonagoni a Lull dos Ibolnenspublicos (losta noSSa i\liias Goiais. gilO 1flajsSO (JoStaColi. nao s6 no Coflarlo jiolitjco adj
nistrativo (to Estado, mas taflul)énl no Con4n0
politico adiniiliStrativo (losla Nacilo

Israel Pinlieiu-o do Silva foi aquole ho-
100111 publico quo imprinhin a marco de sell
carator o (10 sua perso.nalidade firmo a todos
Os carg'oS quo oeupou . Foi 0 grando executor
(105 obras de Brasilia; o gi-ande executor da
gi-an Ic obra do d)ostaca rodoviaria die Belo
Horizonte; o criador (Ia Feira do Amostras.
• consti-utor do Pal5cio dos Despachos; enfjm'
• realizador ne urn numero grande de obra
que, na verdade, alérn de engrandecer a S.
Exa., também engrandeceram a nobre gente
iaineii-a.

Pom-que esta honionagein 0 justa 0 fllerecj
(111. e (1110 ocupallld(sati-ihuna, no tarde de
ho le 

* 
pim-( (loql.ui u-eoonhocoi-inos. coino repre-

sentante (10 pOvo, auo sonios, esse gesto ISo
nobro (10 Si. SccrotSrio Paulo Camilo do Oli-
veira Pena. Aqui comparecornos pai-a regis-
trar osta olocisso Rio digna o- ISo adlnlrS\-el do
Conseflio Doliborativo do Banco die Desenvol-
vmonto d(( Estado die Minas Gorais, conceden-
do o nomo (10 Governador Israel Pinheiro da
Silva ao sell situado no Rua da
Bahia, edificio quo hojo constitui um grande
orgnllio para o povo inineiro

Para justificar e ficar 1)0111 claios Os me-
ribs (10 ilustme hornenagoado, Governador Is-
rael Pinhoiro. nenluurna outra palavra mais
010(11 onto oxiste (10 (tile aquelas (10 própnio
autor. o ilustu-e SecrotSrio Paulo Camilo. as
quats passo a Icr. para (1110 fiquem registradas
floS OflaiS (to nOSSil Casa

Assiiii justificou o ilustie Secretiirio
"Urn tiaco (10 caroler itie (hignifiea urn

pov( J)0(iO' SOF ti-ailuzido no reconhecimento
o na gi-atidao aos que Ries prostamn servicoS.

Alguns hornens publicos ronseguom con-
quistar a adlni-açao 0 d) respoito 1os scus COfl-
oidadaos, atraves (10 pi-ivihegid) do OXOrciCiO
de uuua vida (tediCada ao Estado e ao Pais.
nas (liforentes poslcoos que o dostino hhes re-
serva, seja em postos legislativos, seja em
Postos executivos, em diferentos épocas.

Dentie estes hornens pu)blicos, mereCe 0
reSpoito, 0 i-econhiecimonto o a gu-otiitao ilos
mine-os 11111 conterrSneo que. em mniSSOeS exe-
cutivas o hegislativas. nas Areas esladual c fe-

deral, prestou a Minas e ao Brasil a maiS
i-dlevanto contribuiçSo do intehigéncia. die 1fl
superSvel oledicaçao, do ti-ahalho constrUtiSO
ac( hongo (10 uma vida publica exemplar.

Rcfii-o-mc ao Governador Israel Pinheimo
o desc ,io submetor S apreciacSo deste Cons
llo Deiihei-ativo sugestSo do Clue 1110 preSIe
IflOS singeD honienagom. por tudo o Clue ofe
mcccii 	 Minas em longos uiioiocntoS (IC sua

0 PROBLEMA DA CODEVASF

0 SR. DEPUTADO SYL() COSTA —Si-.
Presidente e Srs. Deputados. Por tudo isso
que disse o ilustre Doputado Chrislovaiuu Chia-
radia e muito mais ainda mold-CO ser ologia-
do o Sr.So OretSrio (to Pta fleiiifld-nto Paulo
Camilo. Tanuh)Sm merece o floSso ologio 0lustre e inequecivol Govemnado i- Israel Pinhoi-
ro. Levo, neste momento, a minha irrestrjta0lid ar j eda1i0 Ss pa 1 avr5 aqui Profoi-idas polo
ilustre Deputado Cliristovam Chiai-adia .-AliSs,
de ha muito estou (bevendo urn profluncia-i000to a i-espojto (Ia atuaçad) do ilustro So-
rretSrio (10 Planejamento Paulo Cainiho ; arespeito (ha p olitic-a ito SUDENE na Area nil-1ora - Esso ininhua (livjdi Para corn S. Exa -(era resgatid11 vanlos (hizei- assim. logo (Tile
acabe (10 collier OS dadlos n000ssSrios nai-aliostrar a Mjnas 0 bern quo tern sido feito SPolitica do GovornaIoi- Aurehiano Chaves ti-a-
lada neste setor polo Sr. Seci-etSrio do

,
 Pilejamento - 	 a-

Alas. falando (10 planojamentd) trago hoje9I probloni1i iohac j onado coin essa Area. quo0 Dro blerna da CODEVASE 0111 Min1s Gerais,COD EVASF e a ComuissSo (10 J)esonvolvi-
enf0 do Vle do São Francisco, cuja (bli-oto-Ii estI em 'B rasilia e foi criacla pola onoam-
acao do ad-ervo do DYOS e. também, da po-
ihea (Ia SUDENE. DNERU e ito todos oqur--
S organis05 quo coflStituem a politic-a ito
iSenlotvimeflt do Nordeste do Pais. (Dt'Clen Minas Gerais, na area da SIJDENE.quo aeaha (10 SOm- ifl(bicailo pal-I (bhletor-
regional, em Minas Gera j s, o iliistre ocono-

mista, quo tern prestado ao nosso Estado os
rnais relovantes sorviços, o Sr. Géi-son Higino.
Por isso mesmo, quoi-o cnngratular 0 coinas autoridlades quo tivorarn o discorniine,nto
de indicar esse senhor pal-a direton--rogionat
da CODEVA5F cm Minas Gerais. Alas, se mn
congratulo coin refoi-idis autd(ri(bdos ne'ito
mflornento, queu-o também, a titulo (10 colahou-a-
cSo, dliZer do 10011 desacordo corn o cjue s-emsendbo traçado 0111 Minas Gerais pola politic-a
federal.

Vejam V. Exas. a incoerêncja: a CODE-VASF. quo é urn organisunbo do dlosOilvolyjmnen
to (To Vale do S,-to Francisco, omprosa estatal
cI-ia(la para cuidai- do pohitid-a do solo o dos
Sguas (10 ito São Francisco, (10 repente, num
Passe do magica, s-ai soi- tirada die Pirapora,
o sua diroçSo sorS levada para Montos Clam-os,
quo nSo é Vale do São Francisco Quern on-
tofldc isso? Confunjir o Norte do Minas com
o Ado (10 São Francisco é confundjr Marta
Rocha corn morto roxo. Eu não entendo, sin-
ceralnento, 0, so cstou aqui agora a pedju- aOSSOS rosponsSveis, ao i\Timiistro do Interior, 00
Di-. Nilo Pecanha, Dirotoi- da CODEVASE. quo
rcvejarn a posicSo o nianienhain a dirooSo re-
g ional em Pirapora é poi-que conhoç-o o pro-
bloma. Faço inn apelo no sontido do quo Ii-
boi-om as verbas pal-a implantac-So do politic-a
salutai-, jue e o prograina destina j o ao Est,,,-
(to. Polo logic-a, nSo sol-ia possive] quo uma
compinhia on Limo organizacSo pam-a tratai-dos probloinas do São Francisco. fosse ficai-
em Monies Clams. NOs lutarnos pal-a quo a
Vale do Rio Doco tivesse a sua scito em nosso
Estado, e nSo no Rio (ho Janeiro. Como s'amos
(tar agora credito 0 vahia a uma ilceisSo ahsur-
(to do Dimotoi- (Ia C ODEVASF-? Eta podlerS sor
ein MonIes Clams, in-is flSo sern o nisso pro-testo.

Ao anuncjam- 0 programa trionat mjoi-oi--rogiofla], quo soiO i niplantado em Paracatu,
Trés Marias, Jcquitai o Jaiha, nan podornos,(10 niOfle j i- olgunia, concord,"' COnI esta men-
talilado errOnoa, (I ti c eu so acre) I ito osteji son-(10 imp]o.ntida p01' or gao tOcnicos (to Minis-tério do Interior ,iotirando (10 vol0 (10 São
Francisco aquilo quo é a razao (To soc da re-
giSo ..Ao eflcampar 0 acel -vo (to lodos ostes
organisnibos pala a ifllplantaçSo (10 CODEVASF,
(ii ostranho quo nSo tonha Silo eflcompadd) 0
acorvo do Navogacao (To São Francisco, E
urn absum-do . E 10111 na\-egoç-So (limo .nSo na-
vega. NSo soi por iuo toni oste non' A to-nelogom t i-on sporta(ba pla .nas-cgae5 cm 74
podoria scm feita em urna ilnico viagern por

funico .flOViO E O Icidote 0c-iOSa. no
nbomento em quo so fob tanto 0111 dificulda_
de d(' transporto, Estainos aqui a subestinai-
o potoi_o ial do Clue (IiSpoifloç fid( i . iO S,-to Fmln-Cisco, atravSs ito umo p ohltjd-a ('mi-a do . Foic-i-i a do limo potil j ca (to Govd'mno Federal, coino ohefivo (be tu- acam 0 orir as atividades do1-10 São Franejsd-o No's tombérn estii-iai5
conti-a a sode do CODEV.ASF 010 Salinas, mi-
nba terra natal. Fin vem - ubadc MonIes Claros11)10 toni illois condic-Sos obo (1110 Pirapoi-a as-
sini conbo Salinas devoi-5 sol-, no futuro. o
illuor centro do exporfacad) (10 bcrilo do Bra-
sil, foote do divisas pal-a a YaeSo

Na0 podomos (toixal- do rec-Onilocer asdificuldados do pm'obleml (to Sgua Alontes
Clan-os nao toni Sgua Salinas tambérn nao
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tem. Seria urna iflcoerêflc ja total Os ilus-
tres representarites de MonIes Clams, cain
Ullia assertiva popular, urn axiolila popular,
(lizern CLie o choro é livre Nin4u6ni esti ella-
rando. 0 (Die lioive e quo son urn (lepUtad a
de Minas Gerais, nio son Corno a Deputado
AntOnio Dias, que vivo gritanda que 0 Pepto
tado de Montes Clai'os Sou urn i(eputailii de
Minas Gerais; gestaria ilk ser de Monies CIa-
los, infiliztiieiite, nOo o soil, parque 10 jil ('XiS-
le o Deputado Soares Dias Son uni 

I
leputado

(t ile representa tarhen m 	 P	 aimatom, inas urn
d eputado estadual, liunijide representan Ic ile
Pirapora, que niio v:ii concordir cain nina
incoerencma (l( ssa, muesilin pa ciue a (!eeiSaa
(to impiantar, ciii MonIes Cmi' s. a I) i l'etamia
Regional un CO1)EVASF nOn lot lamiadim atra-
yes da influencia do l)eputado Snares l)ias,
an ruuito nieflos (Ia l)epulada Sa Costi, .51111-
ples111ente Poi'(Iue. flaS, (lCputadOS, nOn esta-
laos tendo nenhutua fern p ma 1iiflii' nis
(ICCiSOCS (to Estada, CIUlfltO 110115 11) plann IC-
ulei'al Lies neni saliern ciutni 0 Samrei Dias
mmcliii sahein ueimi C Syla Coil .i So a. nit
iuinha hunmildide (IC uleputada esta(lual C ni
condicao tie repi'Cstntante lambemim ula Mcmi-
( i iJiO (IC Pim'apama, 1110 VeflhlO aqut iriliir oar
Pii'apom'a, cidale anile tenlia a i'epmesumltil(a()
joljtica, (pmem ira fazer isso? Mantis Clamas
(onta cam a Deputada Snares 1) i is e CaIn o
Deputada Artur Fagun ules Par issa macsolo,
esta Illiiiii) I)em serviila ESIOU uup.m1 PartIcle,
por mals mnteligentes ii' hrilhani CS ((tiC Sejilill
OS deputil(ios de Mantes (Jams -- pi'iilC q)aI-
mncnte a Depnlido Sores I)imii;. Cain a hmillia
de sua raheça - -- 1)110 paderia> Pr0'l' title
Monies Claras C nina cidiuIe lilt de agima
leinas ('OfllleCilflCiiti) ilas lificuhumiles exis-
tentes naujuela cida (IC, Cain i'i'I nina a Ogna. e
Uifla carnpanhiia, qUC e fun (1 lila pm-a Ciii ulat'
(Ia pm'ohhernatic'mi In agna e ia solo. scm' un-
plantad a miaquela ('idad C. ";6 p011 C ser par in -
coerene in ott par falta de infliCt I macn Ia. NOa
sei'O pal' issa (rue iuixlt'emuitS ,i i in , dii grilni'
C (IC respandem' açueles one ln(TlIgiimn ''Afiniol
(he t'omitas, pal' qe voce larce pal' Pirapoia
e nOo par MonIes Clams"? Prirneim'a. en tare o
1)01' Piritpoi'a C Pal' Montes Ciaros, rims C pre-
cisoinslificar a ininliii paSiuia. Liii Pirapara.
Ilan live votas (he aniizide; fenIla a represen-
tacao poiítiea daqneln ('iOIiIOi( 	 Püi' iSia rileS-
tao, tcnlia a olirigiena (Ic 11(11(0 1)01' eta 	 Ja
cm Montes Clams, live votas oh' imnizade . Dc
forma que, no fazei' ii defesa, !i. dos inte-
messes do \nlc ]o Sno Francisco. pam a ins-
talaçOo dii direniio regional (In COI)EVASF
cm Pirapoma. estou fazendo pal' i mnperativo
di' jtlStica C 1)01' (leVel', f(( cUmnpm'inhlIi 1(1 (IC
mu maanilula ule (lepulada esttidiit I

A BIOBRAS

O SR. I)EPUTAI)O ANTONIO DIAS
Sr. Pmesidente, Si's. Deputados, ic son tarn-
bOrn, corno o nobre deputado quo me ante-
cedcu nesta tribuna, deputado estadual, me
orgulho imnensarnente (le sC-ho sobretu'1 0 da
cidade-pólo, a que mnais C1'CSCC no Norte de
Minas. E 0 SOu cntusiasticarnentc, dc com'açOa
grande C peito aherto, de minima qnerida e
inesquecivel Montes Clams.

E o sou ainda rnais orgulhos
quo, aiein de ter nascido, dentro
dade politizada que é Montes Claro eta, Cl.
bern sabem V. Exas., sou o deputad O
ritarmo, corn 8 'nil votos, confesso 0 lu11

orguiharam e vieranu engraneJ1.ee nit
guiho de quern, pela primneim'a Vcz 	 1Jr.
ainda, ingm'essou na poiltica.

Quero dizer aincla a V. Exas,
tanujiOni repi'esentante da cidatie d0 e
Deputado yIo Costa, Salinas, n0o niajor 

ari,9rnas m'epm'esento tarnbCrn aquela terra 
stun hem dito, é tanbém terra forte e 	 qut
nci sua eeonornia . Assim, vOrias outraii
dades 	 que nOo havei-ei deesque 	 C.
fizei'arn tarnhern deputado eStadual E
responder no nobre Deputaclo Syl&
saliento ainda quo tarnbCrn sift0 nO0 ir sL
Pirapora a CODEVASF, rnas fico tremen
rnente satisfeito, poi-que cia já se Cfleofltra d
cici.ida a instalam'-se na nossa glorjos e
rida MonIes Clai'os, quo me lionra de podr
i'epresentO-la,

cornunu, deste mnicrofone, petlir-se atra.
y es de requerimentos diversos, benefjcjo1
para Os nuuitos rnuruicipuos quo representa
rnos. Alas luoje n5jo venho pedir. N50 venh5
requerer. Quero mostrar o que Sc fez e
(I UC se enconti'a irnplantaulo h,oje, iI1augur0J
anteontem an nossa quericla MonIes Glares
0 Brasil inteiro, atra y Cs da irnprensa, viu o
clima de festa e eufoi'ia, que envolvcu a sole-
nidade de inauguraçiio da BIOBRAS em Monies
Clam-os. E aquele amnbiente estendeu-se por teds
o- Brasil em virtude dos rneios de comunjea,
cue. A BIOBRAS vai solucionam- graves pr
blernas do emnpm'esariaelo das inddstrias far-
macCutica e alirnentIcia, ofereeendo-llmes mdii.
cutiveis vantagens : dnzimas tie preço mais bai
xo que o pi'oduto irnpoi'tado, corn igual em
meihor qualidade; distrihuiçiio muito mais
simples, rilpida e Segura, alémn (IC uma assis-
tOmicia e oricntaçiio tCcnica do mais alto ni-
vel cientifico 0 disposic5o dos clientes. Tra-
baiharudo, pois, corn tecnoiogia genuinamente
brasilcira, sofisticado niaquinOu'io e mão-de-
-obi'a especializacla, ,I capacitou-se
para suprir toda a ciernanda nacional e par-
IC cia dernanda externa dos produtos que fa-
bm'ica, contando coin 	 deeisivo apoio da
SUDENE, CDI e BNDE, ati'avCs do FIBASE.

As festiviclades (IC inauguracão cia BIO-
BBAS contam'arn corn a presença do Governa'
doi- do Estado, c urn ndrncro irnenso de auto'
i'idacles de toda a pat-fe do Pals 10 estiveram
C puderarn constatar, lie perto, quo Montes
Claros C a grande opcOo par quem quer
investji' mmci circa dci SUDENE.

Pudemos pereeber que, vei.dadeirameflte,
o gm'upo lidci'ado p01- \Valdir Soeiro Emrich
tevc mazOes cj emasuaclas par acrcditar no seu
investincnto

Cunuprirnentarnos, assirn, o grupo da 1310
131H AS pela gm'andeza do cmii prcefldifliefl h0 ,
pelo nluito (jUt significa na construcao
nosso uicsenvolviniento e na seguranca
nosso Estaubo , A]Cm da inaugui'açOo da
BRAS, foi Ian ç

m'
'acla a caicipanlia, peio Sece

rio tin Agm'icuitua, dci erm'aclicaçOo da e
aflosa. Quemo lembi-at-, aqui, a presenca ma

e dinlinmica do iiustre Seei'ct'ili'io Agri-
c100 Abranches. Senipu-e se encontra pro-sell

em nossa rcgiOo, na busca dc afir-
para a agricultura e de uma solucao

.ra Os graves pmoblernas que enfremitamos
a peCUaI'ia.

Sr. Presidente, cmii rilpiclas palavras, Ira-
o aqu i a inaugumacOo (IIIencm'gia clétm'ica do
equcn 0 Municipio cue Rio Pardo de Minas,
esulta db0 do traballuo cto Govei'nadoi' quc

antcce deu Aureliano Chaves. Dcpois de ilu-
0jflar, e ilumninar muito bern, toclo o \cdC do
equmiti b 0 n1m, pam'tiu Roridon Pacheco pam'a o

Norte de Minas, para o \rci do Silo Francisco
E agora foi a hom'a c a vcz do amitigo

krmail l tie Nossa Senluora cia Coneciçubo (Ia
Rio Pardo, hojc Rio Pardo tie Minas, jil
juaStu na ci ivisi coin Rabin, corn luz clara e
boa, trazida polo (lunamnusino e ti'ahalhe di)
Dr. Mauricio Teixeira, Diretom' do DAE. Dc
repente, a gcnte vai vencbo toclo o Norte tie
finas ulurninado. Poucas silo as cidacles que
'altam par receber a iuz (mini-a em substituiçoo
quela arnam-cla paid a dos motorcs -,I Oleo

Por isso e (RIC 1105 comigratujanuos corn C)
DAE e corn a adminiStl'c(cibo do Estadt( tic -Mi-
nas Gerais. E qut'renios Ieiiuhi'ar aincia
presenca do iiusti'e Presjdcntc da Arena Na-
ciomial, Deputado Fmancei jno Pereira, na ci-
dade tie Rio Pardo. 0 povo tie Rio Pardo
alegrou-se imensarnente, podendo estar no-
vamente ao laclo (taqueia figui'a pohtica, hoje
a maiS expicssiva cia Naçilo hm'asilcira.

E é aI que nos orgulliamos de podem' ter
eta nosso Estado, PCI-to ule nos, no iacio de
nos, como presidente tie nosso pai'tido, a
iiustre colega, Deputado Fm'ariceljno Pt'm'cjra,

Sua permanência it fi'ente do partido, se (le
urn iado o colocou elevado cmii nossa agremnia-
cOo, por outro, so veio cngranciecer e honrau'
a m'epm'cscntaçOo polltica de Minas.

E mnais - nunca C dernais salientam- -
Francelino Pereira tern-se concluzido corn
verdadeim'a dignidacie e honradcz. Destelnido
e incansOvel. Irrcquieto e inteligente. Vivo,
hurnano e scnsivel, F'm'ancelino, estO conscien-
te cia grande nuissOo c tin vcrdadeimo papel
de ilder c clucfc de muosso pam'tucio.

Acci'tou tie cheio o ilustre e querido Pre-
sidente Ernesto Geisel, quando, entre outmas
figumas de cxpressOo dci poiltica brasileira,
iC Sc fixou no piauiense mincim'o, que cicsdc

sua vicia tie rncnino humuuilde, pobre e res-
ponsOvel, como sabemos, SC forjou nas ver-
ciadleiras limihas dci di gnidale, tin muoralida-
(le e do verdadc'umo arnom- an trahauimo e no
estudo.

Sun tmajctói-ia pela vida publica c po-
htica mostra rnuito bern quemn C o Pm'esiden-
Ic nacional da Arena. E a consagraçio cs-
pontOnea do povo "as Um'nas - - o mais Va-
tacbo nas Oltirnas eieicOcs -- traz a pm'ova
imicqulvoc'a dci lutlCi'anca incontestc'l\-el e do
prestlgio sahucio de tOo horn-ada figura.

E por isso que o curnpmimncntanios Pelo
scu traballuo ciiOrio nil dim-eção do partido, por
sun conduta c luonmadez, por sua eiegOncia
e distinçao. Pelo muito que dc significa c
pode fazem- pelo particlo, no mnornento em
que a ARENA mais necessita de homcns
convictos e destemiuidos, altivos e corajosos.
A dc, o apoio, a adrniraçilo e a solidai-ieciade
do povo mineiro e, sobrctutio, ticsta Casa.
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55a REUNJAO EXTRAORDINARIA, AS 201-i 30MIN DE 30 DE OUTUBRO
DE 1975

Joao Ferraz 	 FeI'lln(10 Junqueira 	 -
'jIson Tanui-e - 	 LOejo (IC Souza Cruz

Said Arges -- JOnia Manse 	 - Pedro (;ustin
Amlicar Pa(Iovanj AntOnio Dias - Ar-

tar Fagundes --- Carlos E]o --- Carlos Lernos
- Christovarn Chiaradja - - Cicero Dumont
- Cyno Macjet - Wilton Canaijeava - I)ei-
fj Riheiro - Dorningos Lan na --- Elmo Braz

Emilio Gallo -- Emilio Haddad 	 Euclides
Cintra 	 Euripedes Craide - 	 FOblo Notini
- FOhio Vasconce]jos 	 - Fcrraz Ca]das
GenéSio Bernardino 	 Gornes i\Ioreii'a -
Harold o Lopes 	 - ilumberlo die Airnet cia
- Jesus Tnin(iade -- 	 Bello - Joo
farques - - Joio Navarro -- JoOn Pinto Ri-

beiro 	 Jorge Orlando Canone 	 - José l3o-
nifácio FjIlio -- José Laviola - José S ,an _
 - Kernil Kuinaina --- Luiz Baccaninj

- Mencies Barros - - Milton Lima - -- Milton
Salles - Nancého Mendes -- Neif Jahur --
Xilson Gontijo --- Nunes Coeliio --- Pedro
Yarciso ------Rairiiundo Albergaria --- Ronaldo
Canedo - - SebastiCjo Naseiinenlo - - Sérgio
Ferrara -__ SCrgio Olavo Costa -- 	 Cos-
a	 TeiCniaeo Poinpej - - Vicente Guahii'oha.

Orador

(to flOSS() projeto, eniar Uflia lthIneil-a lie a
Radio lnconfidência, que estO ligada 0 Fun-
dacao P nd iii CalOgeras, que. por Still vez,
tin urn fill' e(iucativo e que na(Ia faz pam
edueaçOo de acluttos, participar (Jesse trabaiho
(le incentivo aqueles qU nao puderani estu-
dar na sua idatic escolar.

Larnentavelinente a j ustiIicaçao (Jesse ve-
to 11,10 convenee e lnagoa profundaniente a-
quele ciue pretendeti Coisa Otil, sanando Uflia
lacuna do nosso sistema educacional

Portanto, larnento porque anapossivel serb
derrubar o veto, tendo em vista o ni'imero
esmagadon (IC depu tados (to partid o c'ue sus-
lenta o Goverflo I)eixarflos aqui o nOSSO mais
veernente protesto e votarernos contra o ve-
to e a favor, ponfan to. (10 prOjeto

Questôes de Ordem

O SR. 1)EPUTADO VICENTE GUABIRO-
BA -- Sr. Pres j dente corno Presjdente do
Corn i ssibo d e Fin anras, end erecei aos Srs.
Deputados trés circulares a respeito (Ia distri -
huiçao (his suhvençOes destinadas aos mesmos,
para 1976, e quero api-oveitar a oportunidade
para iemhrar-lhes novamente que o prazo Se-
cia amanhij. para entrega (Ia distribuicijo clas
subvençOes, e faco, portanto, Urn apelo vee-
mente aos colegas, no sentido dc que entre-
guern suas relaçOes no maiximo ate segunda
on terça-feira cia prOxirna sernana, a firn de
nijo atrasarmos, conic) atrasamos este ano,
o paganiento Os entidades benefieiOnias

O SR. 1)EPUTADO JOAO MARQUES --
(Formula questbo die ordern que serb publi-
eada em outra ediciio por mm haven sido
(ievolvj cia pelo autoa-)

O 511. PRESIDENTE (DEPUTADO PEDRO
GUSTIN) - Inicialmente. nbo hO questbo dc
ordern a resolver. Evicienteanente os Srs.
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pBESII)ENCIA DOS SRS. DEPTJTAI)OS JOAO
FERRAZ E PEI)RO GUSTIX

Comparecimento

PROTESTO CONTRA VETO

o sn. DEPUTADO JOAO PINTO RI-
BEIRO -- 5. Presjdente e Srs. Deputaclos.

minha presença na tribuna é sO para dci-
ar o rneu protesto e a minha IarnentaçCio
elo veto oposto ao nosso projeto. que Pre-
lendia prornoven una incentivo a educaçao die
dUItos em nosso Estado. 0 Govern 1) Federal,
lraves dc diversos Setores em nosso Pals,

Pronlovido campanhas educativas. e o
OCOM- c C (L U nos prent en (ii ulnos,atrav(s

I



134. REUNIAO ORDINARIA, AS 9 HORAS DE 31 DE OUTUBRO
DE 1975

Deputados poderijo apresen tar uma enienda
estipulando 0 quantum C, posteriormente, su-
bemendas detalhando a irnportância para seus
investiinentos. Sc isso também demorasse
niuito, nSo ida resolver. Se esse detaiha-
mento (iemorar, val atrapaihar a votac5o do
proicto

Matéria Aprovada

PROJETO 1)E LET

Em 1.' discussao, o Projeto de Lei Comple-
mentar n.° 7, (le autoria do Sr. Deputado
Cicero Dumont, que da nova redaçao ao 2.
do art. 2. e 	 2.° do art. 4. da Lei Comple-
nientar 	 ,0 3, de 29-12-72

VETOS

Em discussSo ñnica, o veto total Oposto
S Proposiç5o da Lei fl. 9 7.203 (exProjet
n.9 84), do Sr. Deputado JoSo Pinto Ili.
beiro, que dispSe sobre incentivos a ed.
cac5o c alfabetização de adultos; C 0 veto
parcial oposto S Proposiç5o de Lei n.9 7.209
(ex-Projeto n.Q 178), do Sr. Governador do
Estado, (II1C institui o Gabinete do Vice-Go.
vernador (10 Estado de Minas Gerais e dá
outras pi'ovidi'ncias

Pareceres

Dc redaciio final dos Projetos de Lei
n.°s. 98. 131, 156, 182, 183, 237, 243, 247, 251,
272, 273; e dos Projetos de Resoluçu 0 n.
163, 224, 234, 235, e 236.

PRESIDENCIA DO SR. l)EPIJTAD() JORO
FERRAZ

Comparecimento

JoSo Fcri'az 	 Fernando .Junqueira - -
Luicio dc Souza Cruz - Said Arges - JSnia
larise 	 Pedro Gustin 	 Amilcar Padovanj

- Antonio Dias -- Artur Fagundes ---- Car-
los Lemos - Christovarn Chiai'adja - Ci-
cero Dumont - Cyro Macid - DOlton Cana-
brava - Dênio Moreira - Domingos Lanna
Elmo Braz Emilio Gallo - Emilio Haddad
- Euripedcs Craide -- FSbio Notini - -- FO-
bio Vasconcdllos - Genésio Bernardino -
Gerardo Renault - - Gomes Moreira 	 Ha-
roido Lopes --- Humberto de Alrnejda
Jesus Trindade - JoSo Bello -- JoSo Na-
varro - JoSo Pinto Riheiro - José BonifS-
cio Filho -José Honório 	 José Laviola -
José Santana -- Keruji Kumaira 	 Luiz Bac-
carini - Mencles Barros -- Milton Liincc 	 -
- Milton Salles -- 	 Mencles - Neif
Jabur 	 Nilson (iontijo -- Nunes Coelho
Pedro Narciso -- Ronalclo Canedo - Séi-gio
Ferrara 	 Sérgio Olavo Costa --- Teléinaco
Pompei 	 Vicente Guabjroha.

to quc ihe permita conhecer a capacidadc
instalada das unidades de ensino, as flecessi-
dadcs regionais e as (iiSpOnihjiidacics huma-
nas e financeD-as, para que possa cstabelecer
critérios c pianos para o ensino no Estado;

(To Sr. Vice-Presjdcnte (Ia Câmara Mu-
nicipal de Pocos de Caldas, enviando cópia
(IC proposicSo em que aqueia Casa solicita
no Congresso Nacional mcnsageiii no sen-
tido do ap rove j tainento de rnSo-de-obi-a (IC
pessoas acima de 40 anus;

do Dr. Chefe da DivisSo de Planejarnen-
to e Controle (10 Depai'tamentoGeral de Ad-
ministracoo de Scrviços do Banco (10 Bra-
sil, informando que a solicitac5o de criaç5o
(IC agéncias fibs Municipios (Ic Pecanha e
Camijul foi anotada para estudo e (JUC a
criaçSo de novas filiais depende ik api-ova-
cOo do Conseiho MonetSrjo Nacional.

Proposicoes

PROJETO DE LET N. 307/75

Expediente

OFICIOS

Do Sr. Piesidente da Assernj)léia Legis-
lativa (10 Estado do Amazonas, Deputado José
Dutra, ag ra(Iecend0 a atenç5o que Ihe foi
dispensada por ocasiSo da reuniSo (10 Conse-
Iho Ifiterparlarncntar da TJni5o Pariamentai-
Interestadual, realizada em Beléni;

do Sr. Secret5rjo (IC Estado da Eduen-
io, Dr. José Fernandes Filho:

em rcsposta ao Requerin-cento n.° 230,
do Sr. Deputado Pedro Gustin, informando
clUe a prornocao de cofleni-so pShlic-o visandoao preench jmento dc vagas de professores,especialistas de cducac5o. supervisores C di-retores escolares JO está sendo objeto dc
eStudos,

em atençOo ao Requerimento n.° 242, do
Sr. Deputado Nilson Gontijo, quc pleiteia
1flStala0o de ensino de 2. 9 grau no ColégioEstadual de Cambuquira, informando quc a
Secretaria da Educaçao realizarS levantamen-

(encaininhado pela Mensagem Governanien-
tal n.° 130, que fixou em 30 dias o prazo

de sua apreciaciio)

Da nova redaçOo no alt. 3,9 cia Lej
n. 9 4.594, de 5 de outuhj-o dc 1967.

A Assembléja Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1/ -- 0 artigo 3.°, caput, (Ia Lei
4.594, de 5 de outujjro dc 1967, passa a

ter a seguinte redacOo:

"Art. 3.° --- IntegrarOo o Conselbo de
Administi'acao (IC Pessoal o Advogado-Geral
do Estado, como seu presidente, urn repi-e-
sentante (Ta Assessorja Técnjco-Consu]tiya do
Governador, um represcntaitc da Ordem dos
Advogados do Brasil - SccOo dc Minas Ge-
rais e dois técnicos (IC administraçao mdi-
cados pelo Seci-ctSrio de Estado de Adini-
nistraçOo" -

Art. 2. - Revogam-se as disposiçoe.s
cm contrSrio, entrando esta lei em vigor na
data de sua publicaçOo.

Dado no PalScio da Liberdade, aos
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PBOJET() DE LEI N. 313/75

Di (1 enoiiiiiiaçiio 0 Escola Lst a ual
de Lajes, de Bela Vista (le Minas

A Assemble i a Legislativa do Es [ado d e
Minas Gerais deerela

Art. 1. 9 - A Escola Esladual de J,ajes,
de Bela Vista (IC Minas, 1asa a (I eflorninar-se
Eseola Estadual Professora Adelina da Con-
ceicSo Mendes.

Art. 2. - Esta lei entrarS rio vigor na
data (IC sua publicac5o. revogadas as disposi-
cSes em contrSrio.

Sala cias ReuniSes, 30 de outubro (1C 1975

Emilio Haddad Neil Jabur José
Santana - - J,inm Manse ----João Pinto Ribeiro
- Said Arges - Sérgia Olavo Costa -- Eu-
nipedes Craide	 Haroldo Lopes	 Ge.riésio
Bernardino - Elmo Bra:.

Justtficacao A gloria de In' silo pro-
fessora nao se (leve exaulir ,t o lérmino cia
missiio. A morte n5o pocic cobrir raIn o es-
quecirnento o menlo de quern leeionou e a
milliares dc ed aturas huniana s inostrou 0
carninho que as letras C OS livros constituein

0 nonie (Ia mestra cleve perpeluar-se, e
isto é possivel (lafldo-o Comb pergaminho S
casa onde a mnilifbiicia 00 CllSifl() enohreceu
alguem dc quern n5o se pode esquerer.

REQUEIIIMENTOS

N.' 722. do Sr. 1)epu tad o Men des Ban'os,
solicitando ao Sr. Governador do Estaclo,
através cia Secretania de Estado (Ia \iaçao
e Obras Piiblieas, eOflstrUçSo eTc ponte ligan-
do a cidade (IC Galiléia ao Municipio (IC Tu-
rniritinga, no Vale do Rio Done

723, (10 Sr. Deputado Gerardo Re-
nault, solicitando aos Srs . Governador do
Estado e Seeret5rio do Trabalho e AçSo So-
cial a construçao dc pra c a de csportes na ci-
dade dc Trés Pontas;

n.° 724, do Sr. I)eputado Sérgio Olavo
Costa, solicitando acts Srs. Governador do
Estado e Secret5rio (IC Estado da Eclucaç5o
seja instalado urn ginrmsio no MunicIpio dc
Santana do Deserto;

n.° 725, do Sr. 1)eputado Sérgio Ferraro,
solicitanclo ao Tribunal de Justica eriaçiio de
varas distritais em Belo Horizonte, no Bar-
reiro e em Venda Nova, ao enseo da elabora-
cOo da lei de organizaçiio judiciOnia;

do Sr. Deputacio Haroiclo Lopes, soil-
citando voto de aplauso ao Sr. Bolivar Mi-
randa Lirna, Diretor do Departamento de Par-
ques e Jardins da Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte, pela corajosa atitude de aler-
tar as autoridades mineiras sobre as den-u-
hadas no Panquc clas Mangabeirns.
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Pareceres

Heceherami, panecen favorOvel

da Comissiio de Coiistituiço c
as MensagCns fl,°S 114, 116, 117, 118 e lustiVa,
lenclo a referida ComissSo opjnado
apresentaçao (lOS Projetos de Resolua0 Dela
308, 309 310, 311 e 312, reSpcctivarneflt

da mnesina Comiss5o, o Projeto (le Lej
167, em 1. 4 discuss5o, corn voto em Separ
do, favonilvel. dos Srs. I)eputaclos Fer,
Calcias, Emilio Haddad e Neif Jahui-;

da ComissSo de Eclucaçao C Cultur UProjeto de Lei n.° 167, Nfl 1. CI1SCj5
tendo a mnencionada ConiissSo ()Piflado Pela
apmesen laç5o da sCguin Ic

EMENDA SUBSTITUTIVA AO PROJETO DE
LET N." 167/75

"Os atuais professores aprovados na for-
ma da lei para a regencia (la CliSCiplina Edu.
cacao Moral e Civica, se licenciados em Fi.
losofia Pura, Estudos Sociais, Direjto, Pe-
clagogia, Geognafia e HistOnia, p oderao ser
cnquadrados como professures de Educacie
Moral e Civica".

Sala dos ComiussOes, 30 de oulubm'o dc 1975

Juslzjicueao - NSo hO provimento sem
(oncurso . 0 grau especifico, ainda que exic
tisse, n5o itribuiria ao licenciaclo 0 (lireito
(IC ser proviclo no cargo, independentemerite
die seleciio competitiva .Ai- egra é constitucio-
nal ; n5to pode sen inenospm-ezada .Aredacin
dada ao projeto, ein sua forniulaçOo inicial.
(leve l pois, sec afeiçoada ao texto constilu-
cional, sob pena dc nSo se legitirnar aec
oIhos do prOpnio Potter Legislativo

lEa professores concursados regenclo, a
tualmente, a cadeira (IC EducaçOo Moral
Civica, apos o atendinicnto (In tocios Os Fe'
quisitos constantes (10 edital publicado pad
a seleçOo a quc se subnieteram, como medida
prelinainai- ao sell

So n5o alcançam-am 0 encjuadnaniento per
inexistir curso especifico da clisciplina. A
exigCncia é rcaimente absunda C SC eflqUa

(Ira no conceito (IC clOusula (le eunaprlmen'
to inipossivel, inatingivel, participando, pot
intirna conotaçiio, cia n atureza da clauSUla
POtCStatiViI (I nc 0 direito n5o san ciona, rlaO
a ga s a ih a

A AssemblCja Legislatjya do Estado de
)lina s Gerais api-ova

Art. 1. -- Fica apm'ovado o tenmno d('
coopC racao celehraclo, en, 28 de juiho cm
197 5 , entre a Secretania dc Estaclo do Traba-me, AcOo Social' D esportos, a Prefc'iltmra
\lunicipal dc Ponte Nova e o ConsOrcio cm
paticlades de AssistCncia e Promiioco Social
- CEAPS --- dc Polite Nova, objetivanclo for-
necer condlicOes técnjcas ao clesenvolvjiilcnId)
dos programas dc trahaiho do CEAP5/Pontc
Nova.

ParOgrafo Snieo -- 0 [em-mo de coope-
racSo, dc Clue trata o artigo,passa a faze m-parte integrante desta iesolucOo

Art. 2.c -- As despesas originOnjas (10
termo dc c ooperacibo correrSo S conta cIa
dotacOo or c anl ent5r j a consignada n a rubri
ca 34.06.15.81.4861.021.3.2.7.9 - Iniplan-
taclo e Supervisijo (10 Progm,n,  (Ic AçOo So-
cial em Ponte Nova.

Art. 3.° -- Esla resoluçoo enlm'a ell, vi-
gor no data dc SOIl Publieacno

Art. 4' 	 Hevomn,5. 	 (1510 siçSes rioeontrOrio.

Emilio Iladdu-I 	 .j01 ,iJoi.ques, Pi'esidente; Euclides ChOre.
llelato r; .lIoi (1(11? .teogol)a	 'seif ,labur.

Beceberamn PaleCer (IC redaçiio final as
seguin tCs proPosicoes:

pROJETO DE RESOLUCAO N.' 234/75

Aprova term () dc coolperacibo cele-braclo entre a Sceretaria (IC Estaclo doTrahaiho, A C- 5o Social e Desportos a
Prefeitura Municipal (le Ponte Nova e o
ConsOrcio dc Enticlacles dc AssistCncia
e Prornoçoo Social --- CEAPS, dc PonteNova.

1975 Sala ds Comnissibes, :3() 	 outubni 	 de

Don,i,iqos Luiu,a Presid entc'; 'José Saii-ta,,a, Relator; José Ro jijf( j c jo Fill,0, A ii, ilerPadovanj' Neif 101)01 -

(Nola cia Divisiio dc Redaço e Publica
0 termo de cooperacao citaclo to' pu-blicaclo no integra 00 Didnjo do Legislativona ala (lesta reun iSo. )

PROJETO 1)E BES0LUCi0 N" 235/75

Aprova convCnjo ccle brado entre 0Ministerid) da A gnicultur, e o Governo
do Estaclo dc Minas Gerais, para cons-
trucibo dc clois laboi-atOnios no CentroIntegrado dc LaboratOrios cm Minas
Gerais.

A Assernbléja L egislativa (10 Eslado dc1 flas Gerais apro\-a:
Sala (las Comisslbes, 30 dc outubro dc 	 Art. i. 	 "inn apravamlo o CoflvCnjo cc-1975.	 urado, em 	 18 de juiho (IC 1975, entre oster1lU	 cia Agi-icultura e o Governo doJoao Marques, Presidente; Euclides Ciji lm. 

1SLado dc Minas Gerais, para consti-uçso de
Relator; Mcnvan ,Acayaba - - Neil Jabur' 	 01 lahoratórios no Centro Integraclo dc La-

I

lloratOrios, eill Minas Gerais, objetivando a
execucibo de trabalhos dc controle de qua -lidacle de insumos agmicolas e dc apoio a pro-
dutiviclade agropecu5ri1,

ParOgrafo m5nico - 0 cOnvCnjo, de que
trata o artigo, passa a faze- pal-fe integrari-
te desta resoiucao

Art. 2." 	 As dlcspesas decorrentes cia
execuclbo deste convCnjo, nos excrcjcios (in
1976 a 1978, correrSo S conta dc (lotacoes
prOprias a sercm consignacllls no Orcanlentodo Estado

Art. 3." - - Esta resoluçso cnti-a CIII vi-
go!' na data dc Sua publicaçao

Art. 4.c -- B evogam-se as (lisposicoesem contrlbnio.

Sala das ComissOcs 311 (Ic outubro cm
1975.

Doinjiu,os L1-, p j,u, Presid ente e Relator;
José Santana ---- José Bonifi-jcjo FilJio - Am/I-
ear Padovaj,i ---- Ae'if Jabun

(Nola do Divisibo de Rcclaçibo C Publica-
cOo - 0 referido convenio foi publicaclo ml
integra no Dicirio do Legislativo, na ala destaneunj5o . )

PROJETO 1)E RESOLUCAO N.' 236/75

Aprova tenmno aditivo ao convCnio
celebraclo entre o MinistCrjo da Agricul-
tura c o Governo do Estaclo de Minas
Gerais, visando a desenvolvej- projeto de
eomhate ib fehrc aftosa c ativ j dades afins
dc cicfesa sanitibj-ia animal

A AsscinhlCia Lcgislativa (10 Estaclo (In
Minas Gerais aprova

Art. 1.' - -- F'ica a provado 0 termno adi-
tivo actconvCnjo celebraclo entre 0 MinistC-
rio cia Agi-icultura e o Governo do Estaclo dc
Minas Gerais, objeto cia Resolucoo Legisla-
tiva n.' 1.139, dc 30 dc junho dc 1975, vi-
sanclo a desenvolver projeto die cornbate S
febre aftosrc e ativjdades alms de clefcsasani tlbria an iiial

ParOgrafo On ico --- 0 tennio a ( Iitivo (le
que trata o artigo, passa a fazer pamfe inte-
grante desta rcsoluc5o

Art. 2. - Esta resolucOo entra cm vigor
no data (In sua puhlicacoo

Ai-t. 3-' -- 	 as (IiSposiçOesCIII contrSn'jo

1975 Sala clas ComissOc's, 311 de outubrd) (IC

flofluiIlqos Lu,,j,a, Pm'esidentc' ; José Boni-fejeio Fill,0, Relator; José Santana - 4inil-cm Pudovaiji __ .Veif .Jabun.

( -Not,' (la Divjs5o de RcdacOo c Publica-
cOo - 0 termo aditivo die que trata este pro-
jeto foi Publicaclo na integra no Didnio do Le-gisicitivo, na eta desta reunilbo,)
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PROJETO 1)E LEI N. Q 243/75

Dispt5e sobre a natureza dos cargos
e funçñcs cxcrcidos por oficiais c praças
cia Policia Militar na Secretaria de Es-
tado cia Segurança P6b1ica c dS outras
providéncias.

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

Art. 1. - Os cargos c funcScs cxcrci(.los
por oficiais C praças cia Policia Militar nos
(liversossetores da Secretaria dc Scgurança
Piihlica silo considerados (1c natureza poli-
cial-niilitar, para fins (IC clircitos e vantagens
previstas no Estatuto do Pessoal (la Policia
Militar, contido no Lci n. .5.301,  dc 16 dc
outuhro de 1969.

Parilgrafo ünico Ao ocupante de cargo
de provimento em comissSo serS assegura-
do o direito S opçSo pela remuneraçiio per-
celiicia em raz5o lie seu cargo (Ic provimento
efetivo, acrescido (IC uma gratificac5o (IC
205o do valor atribuido no slinholo de venci-
mento do cargo de provimento em comiss5o
clue odupar.

Art. 2.° NSo Se aplica aos oficiais ocu-
pantes (IC cargo em comiss5o, na Secretaria
de Estado cia Seguranca PShlica, a disposto
no art. 17 e SCU par5grafo Snico (10 Lei n.°
5.301, (Ic 16 dc outubro lie 1969.

Art. 3•0 -- Esta hi en tra cni vigor na
data de sua puhlicac5o

Art. 4o	 Rcvogam-se OS disposicoes
cm coiitrSrio.

Sala clas Coniiss5es, 30 lie ((olul)ro dc
1975.

Doniinjos Lwina, Presiclente; ,Jose San-
lana, Relator; .1 nit lear Pnclouani: Neif .Jabur;
José floniflicio 1111w.

PROJET() DE LEI N: 247/75

Autoriza a abertura do crédito es-
pecial °lo' Cr$ 227. 064,00 ao Poder Judi-
c, iario, pal-a pagarnento dc vencirnento dc
Juiz, serventuilrios C auxiliares do Justiça,
C (Ta out ras providências

A Assemhléia Legislaliva (10 Estado de
Minas Gerais (lCCreta:

Art. 1 . - Fica a Poder Exceulivo auto-
rizado a abrir o crédito especial (IC Cr.
227.064,00 no Poder Judici5rio, para atenlier
ao pagamento, no cxercIcio de 1975, de des-
pesas corn vencirnentos e vantagens dos car-
gos de uin Juiz de Direito de EntrSncia Es-
pecial, urn EscrivSo do Judicial nIvel XXII,
seis Escreventes nivel XVII e ti-es Oficiais lie
Justiça nIvel VIII, previstos na ResoluçSo
n. 46, ole 29-12-70, flecesSarios 5 instalaçSo
cia Vara de Registros Pdblicos. Faléncias e
Concordatas, na Comarca de Belo Horizonte.

Art. 2.s - Para o dumprimento dispos-
to nesta lei, fica igualmente o Potter Exccuti-
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VO autoi-izado a anular, total on Parcialm
ate o valor do crédito, (iotaciles (10 Or
to (10 Es[ado. 	 amen

Art. 3. -- Esta lei entra ciii vigordata de sua puhlicacSo. 	 (Ia
Art. 4 • 9 	 Revogam-se as disposicOes emcontrario.

1975. 	
mSala (las Coissaes, 30 (IC outubro 

de

Doniiiiqos Lan un, Presidente Jose sa
1(11(0, Relator; .JosC Bonifdcio FiIlio; Anui!ca
I'wloiiani Neif Jahur.

THOJETO 1)E LEI N.;' 251/75

Autoriza lcVcrsa a lie imóvel ao p a-triniônio do Municipio lie Monte Carmeio

A Asscmbléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais clecrcta

Art. 1." 	 Fica a Poder Executivo auto-
rizado a reverter, scm OnUS Para 0 Estado,
0	 m0 patrionlo do MunicIpio lie Monte Carme-
lo, o terreno que the foi doado, conforme es-
critura lavrada no livro n. 60, is fls. 153 a
155', em 6 de abril de 1954, do Cartório do
1.0 OfIcio lie Notas daquela Cornai-ca. regis-
trada Clfl 7 de abril (le 1954, ilS fls. 91 do 11-
vio n. 3-17, Sal) o n.' 6.579, (10 Cartório de
Registro de Irnóveis local, coin a Orea de
14.040 rn 2 , meiindo 130 in (ic frente par a
Avenida Ole,-,trio Macid; 180 in 	 a Rua
Cinco ; 180 ]it 	 Rua Trés; c 130 in para
ii Rita Miirinho Dias

Art. 2.° 	 Esta lei enti-a em vigor na
data ole SilO puhlicaçao

Art. 30 	 Revogam-se as clisposiçoes
cin contrSvio.

Sala (las Comissiles, 30 lie oulubro de
1975.

Doniluijos Lanuia, Presid ente ; José Bouii-
folio Filho, Relator; José Santana; ,1niilcar
Padovani; Aeif Jabiii

PROJETO DE LET N:' 272/75

DispOe sobre a reajustamento (lOS V11
lores dos sImholos ole vencimentos dos
Quadros Permanentes das Secretarias e
dos ServiçosAuxiliares dos Tribunals de
Justica e Alcada do Estalio de Minas Ge-
rais e (lii outi-as proviotências.

A Assemhléia Legislativa (10 Estado (Ic
Minas Gerais liecreta:

Art. i. -- A portir lie 1 . 9 lie outubro de
1975, Os valores dos simbolos lie vcncimehltos
dos Quadros Permanentes das Secretarlas C

dos Servicos Auxiliares do Tribunal de Ju5
tiça e do Tribunal de Alcada do Estado de
Minas Gerais, a que se referem, respectlVame

s BcsolucSes n. 9 58/TJMG, de 13 lie no-
'10bro (Ic 1974, ficarn reajustalios para Os doexO (lcSta lei.

Art. 2. - 	 A partir de 1. e de outiJ;m 0 (IC
975 flea ailment;; (To em 50% a \'alol- cia

ole familia fixo.
&i-t. 3/' -- cOlculos liccoi'rentes do

1Plicacio desta lei, (kSprezar-se_So a; fcoçOee
e cruzeo 5 , inclusive corn rclaçiio Os van-
pens fixalias corn base nos valores dos
^diiibolos lie Vencimentos

Art. 4." --- As liesi;esa;0 (Iecorrcntrn
,secUciO (ICStij ICi dorleiao 0 eonta cbs cia-
aç6e5 orcarnent5ri;;s próprias, ficncIa ainoi;i
poder Executivo autorizalia a 01)1-jr cr5-

dito suplementar ate a limjte necess5i-io e
anu 	 (ilar 	 Oi:ieilCs orcainentSi-ias, palo CSSC

Ai-t. 5:' - Esta lei ontra em vigot- re
data (be sua publcec5o

Art. 6.0 	 RevogaIn-se a;, dEisposieOs
(ifl coiltrarlo

Sala (ills Coiiii;;sOs. it) 	 outubro du
975.

unzn,, I	 .cno'; .Jo	 J/011Z
ficioJ.' Z 1 e.	 Ljm; .ii,iic1i0 1000i)(11(1; Neff
labor, Jose Santana.

(X;t;; lia Divii%;;e Lode'S 0 e Pub'jca-
do -0 e;'xu (;a(To no art. 1" fol guhuiea-
do n;: md egra 110) 1)/dr/u /o Ler;/slazpo noita (lesta rellfliao . )

I'ilOJETO 1)E LEI N. 273/75

DispOe sabre 0) rc;ajustalnendo (105 vii-
bros dos i,inbodos dos Vcflciflieitos e dos
provenjos dos servicieres do Tribunal lie
Contas do Estalio de 'Mill- Gci;li, e IS
out--as pi0V!df-ncj;e

A AsscrihlCia Legislativa do Estoda lie
ilinas Gerais lieereta

Art. 1;' --- A partir (10' 1. lie OUtuijra lie
1975, as va1a1es d o s simbolos (le veil' (ment(,,;
V-i a V-75) (10 Qualiro Permanc'ntc los eec-
fldores do Tribunal ole Cantos do Estado ole
Elias Gerais pasSan) ii Sec as constantes lie
41bela m c' se refer' 	 lesti lei.

Art. 2.' - A perlir dc 1." de outufli-o (1;'975, 	 praventos cbs 	 aposcnto-OS em cocoa cia Quaclro Pernianc'nde 010 Tn-l anaI lie Cantos, a ciue sc referent os Rc;olu-
5S n/s /, li' 13 lie agasta lie 1974, e 2 lid 1):
le 11[1111'(1 0lie 1975. ficarn i-ea;oistalios cm 31

Art, 3 •e -- Estendeni-ec ans sei-vi;L;res do
LihUnil ole Con (as as normas estob)o'Iceili;'el Lei n: 6.565, de 17 ole OUfli lie 1975.

ParS refo ilnico A partir lie 1. 9 lietubro ole 1975, inelusivc flora aplicac5.o
disposjç1 midst;) lei, os p:'o"'eTltoi dos funcio-
lOS i[	 (To Tr i bunal lie Coitas serSo

fixaolos corn observilne j a 010 disposto no art.3." C Sells pararafos cIa iflefielollJ; 1 Le i. ne?6.565, de 17 lie aPi-il lie 4975.
Art. 40 

reojustaniepto de proventos
;iutorizaclo pela Lei n.' 6.530, de 13 (ic de-
zembro lie 1974, e colicedido fibs termos (10Dccrc!o ii." 17.045, lie 10 lie ii(ll:C(( lie 1975, sOcc oplica ros serviliores do Tribunal lie Contas;;poSefltadbos SOt) a regIme da Lei n. 5.683,(le 17 de 111010) (Ic 1971.

Art. 5" - - l)e oeor(ba coam o liisposto
no art. 103, parOgrafo dniea. alinea b, (IaConst jfuir/-, (l Esiodo, Os PrOventas da ma-
tivilialie serSo rei'i:,tos quando, cm funeSo do
alteracOo oto police oquisitivo do macia. Sc
Ifladificarern Os vcnc'ime(ç dos funcionSrjos
eni atividelie

Art. 6." - A porter de i.e lie olitubro ole
1975, fica aumentado cm 50% a valor do
obono lie familil fixo.

Art. 7.' -- Nos cOlculos (beeoi-rentes da
aplicacilo liesta lei. liesprczor-sc-oo as froçOes
(ic cruzell-o; inelesive coil, reloeSo Os van-
tagens fixaliac corn base nos valores dc sIrnbo-
los lie vencimuenoos

Art. 8. - As despesas olecari-entes do
execucio (lesda lei correr-,a S cerita dos do-
taçoes orcarnentaries pi'O prlas, iicando ainola
o Polier Lxecutjvo ailtorlzatlo a abrir crCclito
Suplernentom-, ate a limnite necessSi-io, a a ansi-
lar dloieçOes Orcalilent/inias para esse fun

Art. 9.9 - Esta lei enira cm vigor no
data lie Still puhlmcaçio

Art. 10." - - Revogamn-se as clisposicOes
dill contrSi-j

Solo dos Co;oissOes, 30 lie outubi-o de
1975.

Dominqcs'; Loiiuu-u, President e; José Boni-
[de j a l"iIIio, ilc i ator; José Sazz!a!zo.

(Nota lia D j -i5o lie Reolaçiio e Publica-
ç5o 	 - 0 onexo a que se refere 0 art. 1. 1 foi
p iblicolio na integra no Didu'io do Lejislativo,
no all) (besta reuniS,o

Oradores

A COSIPRA DA CASA PR(1%TT-' E A CORRE-
('AO MONETABIA

() SR. DFPIJTADO SERGIO OLAVO
COSTA -- Presidente, Si-s. Dt'putados,
inicialmentc, liesebarnos aprescntor (lesta tn-
licna requerilnento corn rc'ferSncia S instalo-
cOo lie urn ginOsfo . JO fizcmos esse peohlio em
meses antei-foreso', P olo paro'ec'i- (Ta coondena-
dora da Sce:i de inspeçOo, obifieiioei[e se ins-
teloria ess; in5s j o em Sanfona (10 Do'serto.
Tecernos algumas consideraçOes nesse scntido
e a'; enclnninharnas oo Sr. Govei-na liar. Para
que S. Exo. se irteressasse pela in';talaçSo
(10 ncferi1bo ginSsio, j{i quo aqucie municIpio
COMporta Silo) instabac5o . Troto-se (IC muni-
cipio em dldsenvolvirnento corn cornércio at i-
VO, 00)111 111110 PdqUena indSst-ia, e que contare
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corn a ins[alaçSo, era (IC uina agCncia
cia Caixa Econômica Estadual . Corn a instala-
ç5o desse ginásio, certamente os municipios
vizinlios serao beneficiados . Estarnos. por-
tarito, enderecando esse apelo ao Sr. Gover-
nador do Estado, esperando clue tainhern o Sr.
Secretirio de Estado cia EducacSo, 1)r. José
Fernandes Filho, possa vcr coin bons o]hos
essa IIOSSII petiç5o.

Quercinos, ainda, tecer alguns coinenta-
rios sobre a operaciio imohiliaria (Ia Caixa
Econôrnica Federal CPF. Vou analisar
para V. Exas. , Srs. 1)eputados, uma dessas
operaçOes realizadas por urn amigo ineu na
cidade (Ic Juiz (Ic Fora. Esse amigo entrou
no pIano dc pagamento dc dez anos 	 120
prestacöes mensais e consccutivas no valor
inicial de Cr8 1.816,86, corn a taxa (Ic 10
(o ano, ora ('aleulada pela tabela Price. C)
empréstimo era de Cr8 140.000,00; 0 preço
da casa, Cr8 150. 000,00, coin 	 taxa do
Cr8 15.000,00. 	 Hoje, a pesoa lienefici-
ada,ou pseudo-beneficiada, que con-
seguiu o empréstirno na CEF, ji'i pagou a
importância dc Cr8 66.145,40. 0 crnpréstimo
era de Cr 140.000,00. Portanto, ja pagon Cr.
63.000,00 . Devc ainda Cr8202 . 312.63. Vcjrim
V. EXaS . ( I one vein a ser a correcao moncta-
na . Tenho era (ictalliadarnen te. essi
corrc'cao, quc é fcita de trés ein trés mcses . (I
betieficiado, 0(1 pseudo-heiieficiado, tinlia con-
dicoes de, corn 30% dc seus ren (lifliefltos, pa-
gar SW( casa Api' iflicira oi'cstacao c'i'a (Ic
Cr'. , 1.816,86, inas, conio c'xistc ossa corrcçao
(Ic trés em trés Ineses, dc ill. cstlI pagando, exa-
tarnen tc, (luas vezc's 0 valor (I a priii cira pl'es-
tac'ao . \cjaiii V. Exos. quc', a ('ada tics nieSes,
a prestaçao e oflerada, c ia foj onci'aila ainda
roars pc 1a Caixa de Seguros, arm mnenfan (10 Cr
133,05.

Esse niio 0 Unico ('aSo, pals ha ain(iil
aquele jii rela tail o pc'la mi prc'nsa na ('lanai cia
1968, urn individuo ganhando Cr.'- I .000,00
('omilprou Uiil apai'famcnto poi' Ci'i 35.000,00.
corn Cr8 10. 000,00 de entrada, fic'anilo (IC-
vcniclo i CEF Cri" 25.000,00. Deveria pagar
emil 240 prestaçOes inc'nsais de Ci's 150,00, in-
('ItiSiVe JUMS, teiido (1111 salclo total dc Ci'ii
33. 000,00, Coin 	 c'orreçlio monetiria, a Po
tacSo do Cri 150,00 mensais já ultrapassou
Cr8 2.000,00, e o mesmo cornpi'ador csta corn
urna renda familiar em torno de Cr 5.500,00.

Mas, urn ( j ill desses. esse compi'aclor ga-
mthou na loteria federal Cr8 60,000.00 Action
que a loteria havia chegado na hora c'xata,
corno urna noticia alvissareira, para solucao
(IC sen gm'ande problerna . Achou que la podcr
resgatar a hipotcc'a, pois devii Cr8 35 .000.0))
C j"I havia pago indrneras prestaçöcs. Foi S
Caixa Econômica para quitar 0 apartarnento
e saiLi do Ia carrcgacio pam'a o hospital (I
ernpréstinio (Ic Cr8 35.000,00 havia sido ainda
mars onerado, c ole teve urn cnfartc violento,
gastando Cr5 45, 000,110 coin c hospital.
imprensa noticiou o fato, e tenho todos OS
dados aqui nas inSos . Sua despesa corn hospi-
tal, em contra die tratarnento intensivo, foi
II illaiS (IC Cr .' 45.000,00.

Após complicadas operacoes (Ic comiiputa-
cior, a CEF havia chcgado S conclusao (Ic quc
a ciivida, que era dc Cr8 35.000,00. c (Ia qual
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jS, haviarn sido pagas 22 prestacöes, 'andav
cm tomb de C1-8 243.000,00. Mais de 7 Veze

So , valor (10 empréstimo, o quo (]aria, na oca
Siao, para cornprar 0 PI'óprio predio, e
So 0 apartainento (Id' CrS 35.000,00!

Os jornais cstao pubhicando clue o BNH
haixam'a srinis taxa de correçao rnonctSria ep,1
50%, para quc'rn percebe Cr8 2,650,00. Mas
isto nao var adiantar nada , NOs já sugeri05
aqur algumas vczcs, como tambeni 0 Deputado
Sérgio Fcrrara 	 cstudioso (10 aSsunto
C \'aI'iOs deputados federals da hancada do
MDB no Congresso, quo a Governo devia
sirnplesmncnte. cicixar dc c'obrar a famigerada
c'orrecao rnonetSi'ia , N5o bib orçamnento fami
liar quc' resista a cia. E o rnais intcressante
é quc o Governo tcin clois pesos e (hulls me-
(tidIllS . Sc' (icvenlos a dc, po(iernOs cOfltar
cocoa cc'i'tissina a coi'reç'ao mnomic'taria C juros
('Xoi'hitlifltcS, mas, Sc' ternos a receher Por
algUmiiflposto pago indevidarnente, por
cxornplo, ai torna-se simplesmente (hfIcil re-
c'c'ber ale o propria olinhciro quc foi I'eco-
Ihido a rnais. Quanta mars juros e correcão
(lid) n c't S m'i a

I'm pobm'c dill lou compra urna casa por
CA-S 35. 000,00 c' dcpois (Sc' pagan 23 presfa-
lacocs, cicvc ainda Cr' 243.000,00, Se o Go-
vcm'mio nos dcvc aigumna ('OiSl(, pal' umn imposfo
('abruclo a in ais, on poi' nina taxa i'ecolhida
iiidcvidaincntc, ternos ciue c'onsultar bibliotecas
junidicas par rc'cchcrnios, pclo menos, o
linheiro (lcscrnholsado, sem pensar cm juros

c corrccao mnonctaria . Recchc'r juros e corre-
ç'ao moncfai'ia cia Govcrno equivaicria a fazer
as 13 pon los 11 a Ioforia cspoi'tivni

Porfanfo, fazc'rnos cste pi'onuncianiento
esla inanha, COma 11111 1(1) 010 , corno urna ad-
vci'tencia . Tc'nios'.i iflipI'oS55oo (IC (IUC o Go-
vci'no faz ouvidos de mci'cador para os pro-
blemnas que (IiZcni respcito (iirctarnente S ceo-
nomia familiar. i'ilnis, conlo a agua bate tanto
na pedra dura que tahvcz -,I pecira ceda, fa-
zc'mnos dacui d) mnc'srno papcl, on csperanca
(id quo nossas palavras, sernprc repetidas não
so por nOs, nias por vai'ios cohegas ciesta As-
scnibléia, possam liti ngii', ahguni clia, ouvidos
inais hurnanitn'im'ios , Assirn, as autoi'iclades cxc-
cutoras, talvez s'c'nhamn a perccber que a
famriihia brasileira jO so c'ncontra surnamente
on era ( Ia

Os rcc'ui'sos desta Naci'io s5o inestimS-
vcis A Iotem'ia esporfiva estS recoihendo so

-mas fahulosas por estcs Brasis afora. Nao
Sc) a lotcria esportiva a taxa rodcwiSria cuS-
tava quarenta, cinqiicnta oil cruzeiroS.
O individuo pagava-a pain pocier roclar 0
1(00 intcim'o dIll seu automnovch . Fioje, cia va-
i-ia (Ic Crs 600,00, Cr8 1,000.00, Cr5 3,000,00
N Cr5 20.000,00. R urn \'crdladeiro alugUel
qtic estamos pagnondo par andar nun) \'CiCUIO
do nossa propnieciadc . Aquchc que paga a
taxa anuah (IC Cr8 1 .44(1.0)) cstarS pagando aO
Estado Cr8 120,00 old' ahuguch mensal. Se eSSa
pcssoa resolver fazc'r urna i'iagern a Siio Paulo,
ou passa' pela Ponte Rio-Niteroi, pagara aind
pc(iiigio. Quer oiizer cntao quc, além de P a-
gar 1111511 alta taxa rodld(viarin(, aifl cia é obrigado
a pagar pcchSgio que, fllt Rodovia RioSa0
Paulo, jO Sc cncc(ntra fla casa dos Cr8 25,011'

&ssim, cia pagarS Cr5 50,00 flurna viagCm (ic
ida e volta. Se for a Niterói, terS mais outra
despe sni corn peciSgio ao passar pela ponfe.

Portanto, os i'ccursos do Govei'no saa
imnensos. Etc recoihe uma soma fabuhosa, urn
'crchadciro tcsotn'o , Sc nOs no s cncontl-nnn()s as
port'as di haneari'ota, isso é sinai do que
OS5O5 ecoflornistas vibo rnuito malA y ('1'-

dade é quo 0 Govcmno reeolho rnuito mais cia
qUO so recoihia no Brasil Impénio. 0 Impema-
dor recc'hia rnuito rncflos do quo rccc'bc o nos-
so Presicicnto cIa RchnSblica. Cm fermnos (Ic'
m-eceita tm'iliutai'ia

Por tudo isso, o bmasileji'o csfS sohrocar-
regadiO die taxas e impostos , Tuoia quo poole
ser taxado, acaharS sencio tn(xadia ,Agora,
para Pride Vao os reeursos? 0 Govcrno, quc'
ilcvem'ia stihvc p.ç'jonm' a gasohina, 1150 d) faz
Lenihro-nie agora (10 SAPS, 0 SAPS dava
prei ui zo . Mas foi fcito exatarnenle para (11(1'
prejuizo, pois cr11 nina conli'ihuicSo (10 Go-
verno llS dhn(55e5 mc'nos pI'cotcgi(Ias, menos i.i-
vorecidas, 0 opei'Si-io 0 co cornc'rciSrio fa-
ham suas m'cfeiçOos, pagando urn prcç'o snho-
Jico. A gasolina mu ihern cm_no Suhvenciofladlm(
pelo Govcm'no, (plc aSSin rolabom'a\-n( corn a
pmogrcsso cia Naç5o . Hojc, c'stc' faz (ill gaso-
lina urn c'ornercmo, ganhmanolo ccrc'a de 15 '
na rcvcn oha. A gasolina so fi'ansfarniou fltiiOn(
vercladc'im'a "galinha dos on-os dc oui-o"

NSo Sc pocio enton(lcr a c'xisféncia dc
ernprestimi(os qiie o ridadao faz pam'a adlquii'ii'
sun c'asa próprin(, nos quais jr,', Pagni' iilipos-
los pesados e correcibo mnoneiibria . 4: nccossa-
rio (IUC o Govc'mno reveja aquclas fdm'niuln(s
que tern perrniticio quo cia cada vc'z fllals SO
enriqucça C quo o povo Sc oinprohjreça. Quc'
a Naçao cada \'cZ mais Sc dnriqucrno C lenhia
urn inchicc dc progrcsso gm-amidc', inns quc hiaja,
Iamhern progl'esso pal-a os cicladSos. Dc'sc'ja-
mos quc d Brasil scja uma pofCncia mnundial.
mas riao qucr-crnos ver o brasiheira analfahc-
to, fanninto C diocntc . E é issa que \'crcmos
fatahrnenfe, se a situaçSo continual' assini

0 brasijejm'o jO cxaui' j u to(ias as simas for-
fas, c o salSrio niininio clue estS at é nina
verdiaclejra piada , Como podc' nlhguelll vivcr
corn Cr8 600,00 monsais? Chego ni pemisn(r
que issa é urna grossdir-a piada , Caino 1)0(11
uma farnihia \-ivci- coin uma quantia (IcSsas?

Acrectitanios quo cste é um govcm'no sCrio,
mas é preciso quc "do se deixe envolver
pelas fOrmulas dos técnicos , Os cconornistas
tern fOririuias hnihhantes, sabciis contm'jhujm' pain
a cnriqucc jrncnto da NaçSo ,Mas scm'S cjtsc
ties conseguern, urna formula par rnininiizam' (0
So fnirnc. nto dos c'ichadSos? Scm'S quc des do-
ahecen i urna fOm'mmla par ciuc umn chefc (he
famihia posSnI pagnor alugucl, c'stuclo dc Seus
fihhos, gOs, Iuz, ndhncnlaçso, coil) apcnas Cr5.
600,00 mensais? Ell, gostania dc conhecci' esSa
formula, pois cia senia mibgica cahahstica,
ama vcm-chadcjra formula de Mandrakc.

E neccssibrio, portanto, quo se humanizern
15 mediclas do Goi'ernd). E necessibrio quo o
Govern0 so Icorne o hurnanitSm'io, pois Isoje dc
Se tnansforrnou (ni lirna rnn'mquina dc fazer
dmfl hcim.o, ein urn vcn'chachcjro rohO. Isso C
lai'llent ivel, C c'aótico, E pi'cciso que as fi-

mlanças sofrarn ate 11111 mInilno c insigniff-
cante ahab, mas quo as fainilias bi'asjleiras
possam ter urn nivel melhor die viola.

Fiearn aqui mninbas consici craçibes nesta
inamihO quando imnaginarnos o (mama (lesse
cicladao quc dcvia Cr5 140,000,00, pagou Cr5.
63.000,00 e continua dcvenclo Cr5 240.000,00
aproximaciarncntc Enquanto isso, a sun i'enda
familiar cont j nuou a mesrna Fla tern tido
rini aumento rninirno, no passo quc a coi'rc-
çibo monetSm'ia tern sofi'icio urn aurnento gab-
pante ,Am- niscamno-nos a fazcr urn raciocjnjo
c chcgarnos S scguinte conclusSo: se a taxa
que incide sobm'e o emprCstirno que esse ci-
oladSo paga conhinuar no mesmo inclice on
fo r urn pouco rnaior, corn a correçSo monctO-
i'ia estahcbccicla polo OrgSo federal, C550 ci-
(iadao, daqui a dois anos, tcm'S pago Cr5
131.000,00, c cicverS ainda Cr5 301.425,45.

A SITUAçAO DO PA4S

0 SR. I)EPUTADO JOAO BELLO Sr.
President( , o Si's. Dcputachos, eu ficaria mnil
corn a minba prOpria consciCncia, so nSo
'iesse a esta tribuna falar sobro a SitUl(('aO
(ho Pals, Ao falai', P c'C O transcric5o, nos
anais clesla AssornblCia, cia primeima pOgina
(10 Esliido do Minus, quo cliz:

"Falc'do Vé Pals Trunquilo e em Ordem"

Brasilia 	 Scm fazei- cjuaisqucr declara-
Coes procumandlo fugir is indagaçOes dos
m'epOrtem'os politicos, o Ministro Armamido Fal-
cOo, apOs conceder aucliCncias a cliversos
parlainentnires, clisti'ihuiu a ilnprensa, ein pa-
pci scns timbre c contendo apenas a data
"ein 30-10-75", a scguinte iota:

"0 Pals cstn'i Cm ordcrn e tranqiiilicladc
0 clirna dc paz rcinantc precisa scrnpro 501'
rnantidlo, acmnma (IC cl ti a l (juci' cOfltingência . As
leis em vigor- apai-eihamn C) govci'no dovida-
monte, pnil'a cuinprii- S risca o scu dICvcr.
Qucin atua nos ncccss5i'jos lirnites cia noi-rna
legal sabc ciuc nib )) precisa for P1'cocupncOcs
Mas quemn viola as disposicOes cm vi gor res-
poncle pehos abusos quo comctc'. E cis tucho",
No original houve urn erro que, posterior--
rnentc, foi corrigido S tinta. Em vez do "cis
tuclo", cstava escrifo : "Diz tudcf' . A do-c'lara('ao nibo trouxc assinatum'nt

"0 (JUC nós temos era é justarnentevivci' na mais compheta harmonia corn todos
os brasileiros, corn os I'cpresemitantcs de todas
'IS classes. Isto é quo é importante ficar hens
frisaclo", afirmou ontern o comn(ndlarl[e iTo II
ExCrcito, General Ecinam-cbo D'Avila Mob,
após ter-se avistaclo coin 0) Presicicnte da Re-
pObhica no Palnicio Bandeirantes,acompanha
do (105 coniandn(n[es do IV Ccomnando ACi'co
Regional o olo VI Distrito Naval, o Brigadc'iro
Roberto Carl-do do Andrade C o Vice-Almi-ranle Roberto Moncrat.

Após o encontro corn o Presidente Er-
nesto Geisel, os chefes mihitarcs (lcscCram ate
a sala do imnprcnsa do PnlOcio Bandeirantes,
afirrnando o General Ednardc) D'Avila Mebo
quo "a convcrsa coin 	 Presidenfe da RepO-

201



blica foi normal, cli ire camnaiad as Itciembra-
nios, d:6 mnui tos fatos paSSados Fahinos
petroleo, cana, alcooi Perguntamos como etc
esta vendo 0 piobleina (10 utili2olc5o do 1i1( 001
COIflO StlIJStitlltiVI) (II) gaso1na'

Indagado I)clOs jornab stas coni a perun-
to: "Tendo ((S 111(005 politiCoS fal;olo ciii urn
clini:i dV tenao, He intranquilidadc, existen tes
no Brash, P01110 0 si'iiho PVC asiaocao?
respondcu o den I rol E'Inard o D'A', u p Meh

"Nao gostaria de faloi (11110.
gostaria He (lizer nada . Para ito exite 0
Ministro do Exéi'ci to 	 Posso (1 izer, cm 
norn c e no dos 11l('US conip:uutal1os. tp:
1(11 tiinos 11111 110 saL S dItos Vol p omp I mcccl' a
ista solo. 0 qrmc nos tem'ios clii vi -Ci P (U-
talmlente live' tin In;' IS complek 11;cruionri
COIlI to(I0S 01 billS ticli'oS, (0111 1)5 1c1rcs''i:-
tantes dl' tO(his1)S ct;issi's 	 I' to ' 	 icpotoi; Ic
ficar bern frisado No's, ait1itaic, p .n cono--
(leramos genIe (1(1 po v o y menon poPuP 01
flOSSOS Fol'c1l1 AI'i110((10, 0 SIlO. Neni;n: p :i for-
ça J1'flla(ifl, tlit\'( Z, rcpi ('SeiltC lao 	 "n
VO (01110 11 do IlilISil

Dc i11iflCiI'1l (JUP 1105 (sLi:1m( 	 iCiLISOOlO
('Hi (Still' 0(1111 net;i 5:11;) de 	 'ilcil '011 . Posso
dizer (1111' pIll) Ileno 	 L no 1! E ' i'::'r fbI
imlantenlos 	 11	 01(1101' 	 (.1011 id';gn 	 u	 1'
C ViVclfi)}S 11(1' 0) 11,1111101110 111)' I() '"(P 1' 	 ft
tcnho patIlVl'IIS 1 '(Siti\ - 5 1) IeSi)Cd0 itc
nlici'o., quc 1( pI'eSClIftIO 11	 )i: fl'.V no I
ixcicito. 	 E1(s P011 51t011IIlitO 1(111-; 0 11)0'
ISSO mesino iiiercccmmm toot-i :i 01'SSOCOPi to
tao', ('00(11101 0 Pencil Edn;ti'.o

Liii Brasilia 1(0 IlkInlIll' (1(1' ''10 1111,lt()
Polio) P-i ( SI' 'sahia i (- i)i'lS(Os (II 0)lfl:tiltO)

P (P-"- 0 L'i'iiio "pl'iSOPS ('111 Massa" 11500 p111511
IC (I'll 510(10/i He tomcns1:os, o 1;dci' do Ali E-
NA tin Cat 11110 (Ills I)eputados ,Josi' Hoi1;-
('10, gIllllilI!11 (Lilt' 11:1(1 IX]' I p p	 ;iiei'.o;'o, 1	 (ii -
SC iflStittlClOflll]. lillSiiI,Pfl')S 011111 SltUl)C1i0,
Lou', 	 10(0105 tranOtlil 1	 (JUC	 1111 	 tc's ii 	 cs
01111';".

Contr;idizcn' 	 011110 11(1(1' a i'eni,J:i 	 ci';'
110 ,l) lefl ) riO do Senadn :oftim':; 0 q'le 	 50 11(0
Vi Ii P1151' qurn flat) (IUc'. 00 e ('CIJU ' . Jose
Hon id (10 	 1 ('P1010)11 (Itic Ii VIII 	 Ill (11)
dente ErnestoEi'n,'sto G''isel a Silo P11(1101 oLì Ii1')St)'l)S
He 1111111 "iliaftth- - 1 illt p l'CSSll:i Ic que lo 'Ion

fatalmente 11111110 01:1101' tr:iitjiili( 1 ;ittp (II)
ineios mills	 xalt;i clios. 011	 P1I) 	 OS i'm'1 -nt:'
(' OS j01fllltiStliS , No i1lPtl ('flt'n(IcI', 	 (lli0,l)
que o Pi'csidcIlte Vii man der ('0111 ,l',
ii itites li p 111111a1'il 1) ernie"

Se-undo i) lidPl' SltUll(jOli;St;, o ('''10
()I'uIrnenmco IlOic Pill Silo Paulo, pca ;I'l(lor,I:'
P lilOI'tC dl) ]0i'flal i'sta \Iadiriii' It- :':o;'. F'-'
deve rnerecer qualquer ti-niom'. ma or'' ",oil;o
('1(111100 ('UP moireu 1) P1 (Iil'VltO n ('1110111'

Bon;tacio moof''niou "CII pI'nSaill"Il I ') 5('-
1.1(111(10 0 ('11111 (1 (Tovei'no 1150 conceder:' ,, "(11111-
OUCI' tregu;i II ('01111111 ista S flU ii1,'m'iivos ('1,1"
porvcniura \'('flll:l 1) (I i't ettai',

E. logo 1)oixo, tcrnos 0 P"esd cot" Er-
nesto C ('iSCI inaui.iui'and 0 a ('oliln 10 uP 1cm' ill)
(10 SF_SC. 1111 pi'esenç:) d'' 10.000 u's ;oas
Vernon o Presiiiento p;ic-o-;'aru dc tranqThAvun-
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tc ciii Sa p Patilo, 110 1111 10 do POVO, e assi
o'onstatamn'os (1 P S Ella. PIta coin a OI'1Sp1(OCII) [ranci,ila (LI (Ic y cu' ('uicm p m'ido ,

jA VIIII1OS a situuçao do Pais , cluando o
ubvcrsivos Ufli; tm o'; 	 i'0Cll1'l111iIfl tOIflUltuar

vida Op floSs;) Naciio. Ac1at OS cornunista
:'tnda 1100 c'oiscuirani penoti'ar no 	 S
oloi'ioso Exercito si'niio e',tariaroos, cont,
tu;g;,I, 111111111 verdaueim'a anarqi(il', numa de.
' - ol'dcill, 11q'i(1'odO as financ::s do Pals
Lo p icito est:' ('10i), C OS() 0 0111,1 gwarctla pan
:' (Ii ton seus I1lterVSScS, SUII flIflilla, e qua
cUrP.i' Ill' COIL 0 SI U Hover.

Nós. (JIle ('StOOlOS nei;i Casa ha aproxi.
- ,;:d,,nu( liP' 21 anon fiUflCI no:; omnitimos
' i' OlilO(OO, 0ij)T' 1111111 ,] ( OSit'llO definjdp em
qUaICI(lco iflflmfl(fltO 1' Ciii (Iii:, P0111' SItuaç0
No I un 110 C'ovci'no Joco Goulait, quand0
two', Ii' 0111 CIIC p ie i'VilI 'ont'olar a si-
OP', ' IL) I-,IIS, POVJUP (Jl1l1I' tudos Os brasj.
1i0p-(.,-; j1 so I1OV':lfi; acomodado corn a Situa.
('lii', WK tibUi1i, ('10 c ililiS a]1.i1lflS POUCOS
('flOg'S 	 t(',':'lIlOS 'a c,I'ii'iIclil do(iizer o que
'1,1 1100' 	 li.O

Tarsibémn 10 tl'l(Ii(',,O I ICiXadIl PC1O cmi -
ni'iitc Pl - esl'tenie B- '''1(1cS 	 0 fibS poderia
1 X:Ir ooii os hIp: cli OCio,) - 0 Ex6reito

I c'il , a bid o ('UI 11)111' 10111 0 5011 (lever, e per-
-,'('bcmnos quo c t e njlo ;lesci:c 'oiltinuar no
! , Oder. 11)11", SC 1,1 ('SiLl, ii po.-oue é a Uflica
o)TOcio mm's 'a I'CI'COCU (1 gc \,'iOfi) C 0 (IeVO1Vij
:1 no's, )01 iticos, (111 \01I'llS opo'tuidades. E,
inIclizmen to ;i amiarpala continuava Por isso,
Pr. Prc',jdeio-p c Srs . Depu t;,Ios, nos, park
i .11011th 1(5, ( I '-vcimio), tei jUl00, pui(jUC \'IIIIOS,
(I - '111(10 , (icIcle iii 1 Out) (to ('\-D( pUtIldo ADr-
c:O Io:cna \lve , q:ic o 'Gov( 100 hI tolerante,
)leiXaIldo clime o (ionto"sso I'Csolvesse o pro-
hlcm;ia He 1110(1(1 C1C 0 P;tis pUotesse continuar
Pin 01(1Cm. 0 (hllgI'IOVSO pelos CUS rnaiores
iioiiens. 1100 11111'; segWr as uliretrizes do
(Pvernr e Viilll(S, asshn, as Casas do Con-
:ii'esSo c do Ao cr11111 CIa (CCII dos cut o
PAn Bo y culpa nossa, por P1111)11 dos poli-
tico',

Ho 1ll'l(lll 10 1 nisodi;' j y 11111 s-'nador do
",or) I :si (' (J('l' No foi plIfli(i0 Poo Congresso
N,p ' ion ;d o' to (to',-e'no, I, ontr I a sua vontade,
foi ohrigu'luo :1 ivai-lo 	 () P';'sidente Geisci
1(111 u!;ido 	 P);110 111)0101111101 politicos, mas
'11flUC0i 1ev,,' 1ll pis,l' 1i-' s ' ;1I)cI'tura, porqUC
<ClICO lci'cnmoo I;Ilvc'. (p1' Oiios graves no Pals,
i)ependc dv 055, ')olIlieOs, pimP a tranqililidade
( on tin; - Po; I I'h'IillI Is no sla y ado mundo in'
(('ITO, (Ji'" iuol'uicm' Is it 1nseJ4uillnca, a desor-
-1(111, fl1'imiClpldrTlcnt(' no Am'l'-'nhiilll p em Por-
t' Pb1. A Aro,'n t' 'ill 	 '10550 	 nor-
tIiltVll - 	 1) c-mo do mnaiol'ia dos hi'asileiros
ac:)os c Iicl','tPIfl ''111 Cr1515 (Ills mlhiOCS do

li1111010. (0)111 05 c'Xc pcitos divididos em uma
1 ) 'JI'tc ('Olilt.OiStll. fzenllo 0 logo (lbs p21e
('OlIllmnISt',lS (01110 RdSd11 e Cilina , F aqUl,
s"", I'I)i'e (JU0 (IiliSC I 1) lmpl'umlt:Ir a baderfla'

- I os:om'rn o'lla, to'oonI ,,s "Ill ,itutude resO1Uta
(lull:) 	 'titude ('C If I t;i. 1' nño lena agora,
c"ta llltuI',i He ln'fl11i VIII'). ('1)111 (JUatrO anos
He 0111001 a ol c s fill Prr-foitum' ' c v'ios mafl°1
tos na A'-SelnhlcIll L0g1s11,liv,1, (11C irlamos
colniportor-nos iI' 111'lflctra (llft'i'('IltC, (IC m-

	

- 	 mp01'hil (Oil' 10,.AflO0i11,t!ilI,Je 1,0'-
oqIheIl He ('uaflIiO nonibatenios o regimen"

ftt1' (Jil(' 10 'gun' 011 piOr W e o ('OliltIfliSta
dOl'1I, 1111 111)111 IICO, (1('i'llCf;) iI iI'lgid;l ('0111 IC),-

- 0fls1uI)ilidad', (JIIC (' 0 fI',O (IUPI'Cr;io -' presc'i-
ar, junlamenle P0111 :1 S",1I'iii1 P 1)1110 fOSSIlS

famul I.5 (' J1- Il-1( no sos i illios Wrlos (101
dire iO lbS (Sti,iil(ntt S He tiiaioga', lIla's fll)I)
yam0 s PPi'nhitir (1(1" ('Ic'; ti'iilia1ii liP I'i',t lOt P

S a, 	 p11111 	 tI'l)Tp -,' 	 llfl;liqtm LI 	 '5	 ('ScOIos5uperioreS. P01110 VCOfl ICCill 11111(S (111 Revolu-
çiio N6 . (1(10 Si. 1I1PPC ( lillloPanho ('0111 05
estU1i 0te1 C Senlpre OS )''Spe ilfllfls,'UCl')'m1]o',
pun des uma iil'erd:((ic ("1)11 10 sp'ns;d'lj-
dade 	 Pm- isso, (11100(10 VemIho L) Ii ii)Li1L-.
faço-o P0111 0 CSpoito )th (1CV(l' 101111) p10(11-
Tomaiflos a I hei'uiagc de sugei':r 11 10 , 05 01,lCOihi'OS '('";, 	 05,0 1' "S[lPi'O is 110:01-id- 1
const ittmj dos, j1I)lque SO OSSIIIl 1)011 ('1',: 11111;
segurlul t,'O 	 1111 	 PIllS. 	 Pi'e'i '111110 , 	 (l,1li 
gesta liora, 05 alit I l'iriades ('0,1 stitujdl1s

Xingmli'nl He Jioni senso poulei'ia IllIlnitil
que flOSSO Go'.'ei'iio fo y se assa Os iar (1111
naliStll. shnWesmentc 1 ) 1)111(11' dc CPa ('01111,-
nista. 0 General Go 15101 flUoc') 1(111) I i ") I,ui
atitU dC ('Ill Sell (,('VPi p (,	 El,' 0 0111 110111,00
extr:loI'(iiliarlo C ('P10 P01010 ent p segu 10 CCI 50,1
posicio ('011 fil, lIt". 11 11511 11-1 tIC p110 1111' (itO'
OS COmUOISII1S (JUC jogam 1111105 ('1)11 till pajS,
jrrnãos Conti,l 11'1l005 - 10111(0111 ('(1111:1 (1 ('SI"
Pals. T"mos cX('l '011(1, I'll' 11 ('ISa pI'Opria m'c-
giao, de fillios at;',',iilos Contra os p'js

\cmo:, no ,lo,'n';i. 0 Pi'o'jcl p nte Gclsei
passeando Pill Silo P11010, 51 111quaIqVI(; HIP-
dida (IC sCp'Ii'uuça, pOi'quip C'tl ') ('0111 11 (011
C1iIiCiO i"l'l(o ill' (to) Hover ('liflipni ITO 	 Na y o-
fla l'tli'al, ('01-i;) ('XI 1l;)lo )iaqtlilo quc to'i id-
to o du,ii,c ;1I(- l'i'csiPent(', VCO1OS a0O O'flta-
doria Para 	 pO	 1 (' ([U (' 1111110,, l'llI;)l,fllc 1
scm pi- o teçilh, pod ir CSilhoi:l n'us (ado lIe--
res, (JUIIII(i0 floo p0(1111 li'ah:lIllal',

lJcj (' [P11105' i'C mn"d io e tI'libollio par :1 a-
queles (1110 PS )IcSe:arll fi11 ZOfl:l 1111111 .N11s r1'-
Odes ommde Se plaiila café C oUti'l,s ('ullul',ls
de porte, o h;:iaeni do cornp, ('511 1.Jomih001too
mais We o 11o,oem duos grandc's CebIth'O 1 ( -'
essa razo ,I1 p S SISIC 11C111 dada polo Oovcl'no
tern sido 1110111-0 He 1i( ' Pli'a p i0 Hop', o 1111-
men] olo 10 11 1111)0 jIl [rn 11 SISft-flp;) (IC INPS
e do FIJNIJ[jJ L

E no';. Sr. Presilente e Si's. Dcputad);,
que tenios (01 1\ljnos Ulfl hoiii',,'11i )111 CflVel'iJ'-
dura 0i01'111 o(la inli'Iioiln,'o dc' AureLano
Chaves, dcvem:Io-nos 111111 ('111 torno deli, tllntO
Os (leputaulos (10 CovI1 - no, ('0111(0 05 (Ia Opo-
Sicao 15 elaro ([Ui' 11 OPosicio (ilVP faz"m- o-
POsicio, POrguc (SS(' )i 0 s eu PlipOl Foten do
OpOsicio eoflstrutivo. "Sta1'il 11j11]Iafl(lO,
tamheln, o Govei'rio

Sr. Presidmllfe, Si's - I )cpa tados, :1 cixo ('511)
tribuna 	 ti'anqiiilo), 	 pm-pup 	 ('IOiilliFi	 II 	 111(11

	

des'er NOo podcria iioai' oflhis,o 	 profci'ias palarras (1 1110 1) !',)('it ( - om'çao IIlia\ 11 p0101 05
COlegas c pai-a 0 povuo 1111111011;)

Reallneal: 1'Jilfl)lO 1O[O'il'O ("to ('01 ('10-Se C eOnOi1ii1 -. 01115 () H;'asil, (0)111 501, , 11,00'
Prle dadcs, (001 IU,i5 Ic - .10 1)0 (' [CI] (10 ('(CIII,
Prcsj dcn f c 	 Plc 	 1111111, II' 	 eXiI;10 ")I!fl:'.I'(l) 	 (1ilcErnesto'  Gel ci, 010111 0 1(1111,1 He I) p ',i's SaIl' 1dessa IlIfleul lao le v (111 Cr151' 0111111 . 	 0 Pal',
StI1 Pill (alin:I 	 1)01(1(110 ;) (l,Vp1,'riO ('510 lidI -
flte Contra Os ('ornuil Isl,us 	 Pr('('jsaiflos Ia-

A

zer 11111 IlpelO .11 linprensa, p11101 clue ela ajude
o Govci'nadol' He Min11pfibl leas C  Presjtleotp da Be-

0 dOVem'lio 0, ' .0I1;;5 Jo OletI (lois an_
I0 f to , 00 func'ionajismn)) i,fihli p ti CIII menos
He urn 0110. Sahenbos poe n5o 0 limdlh o rca-
jUStIlfilefito que o func jooa jj smnu necessita, mas
o Sr. Govei'na'lor. el _,

He aplicar (linliel-
i'O Cut 	 (' (lescil ,'o)lV j l]lefltm lemnbromi-se
'Ic Illal i' p1'imciro C', e i ' u.'ajustoinenfo Os
Sei'vjdom CI prCcislliti 'se p b p rii 1'Clliuflerados
pam pi'oolti y ir c 11JU(illl' 0 (1 CSCfVfliVjniCnfo
110 ES1IIIIO

A ASScmnhIOjli P5kb cOfiSClente He SUaS
i'CSpoIi 'sauiljdaol es, Vioiios t1'abalilllI' p IIJUIiar
;'ste Govcrno, cjue c h l 'nI- jn jcnc'jonado Te-
11105 todos us 111S[I'tilIIi,'fl (0', I1IIS 1011105 Para
sllji' (1105511 erise

Alltiqamen II', o (iovcl'fo (lava SUI)Sid los
Para 11 ItliSOlifla, 111:15 Lote estamlios Pagando
0 10)101' reai dessc conhhustivCl . Nib pensern
'1 11 " o (toveino Fed p ral eS[1( ganhllndo di-
nlieii'o no setor do pcti'ólco, porqup plc aindatent (1 110 SUbsidjol' a exploi'acao pctroiifera -
leflIOS CPrtCZl (IC pill' COifl Os colltralos (IC
nisco - PflhDo1i 11110 sciarn a soluçio) ideal
Para i1OSSb) Pals, 1110.1 11010 saida - tci'cmoos
P1 Ir';lco ('0111 1111(1011 ilfliO, 110 lrazo 1111115 Curt 11po,siVl'l -

Poi' isso, Sr. Pia'sPl cmi t p p Srs 	 i)c'pomta-
(lOS 0' agora dii'iIo-ine pni liCipalil)efite 110
Sr. PImid ('nte, Ph1'qtie S. EXO. VeIn ('Umibpi'in'do seu (lever, dando assistOncia P pi'ojecio a
esta Casa - nao ii'illIflOS concorrer plll'Ih cJUc
e',t" Pais tivesse seu Congi' p sso e AsseniblOjas
Legisialivas feCliad,1S, Faço urn apelo caloi'o-
i) aOS colegas P1h1'a clue tenhillmmios clilma

\'anlos ('CflSUrar C CoiticaI- soliicntp qiiaildo
for fecessarlo, ilillS VI1mOS l'econhiecer uus me-ii Los C Os trld)I11110'; OiCSte Governo, quan(io
He for JUSIO e 1101111)110

0 'lEABAL; 1) DA 0iP-)SICA0

0 SR. DEPPIP\J)() EIIJR1PEDES CRAIDE
Si', Pi'esjdnte e SI's. Deputado ',, é 11111110POlIlurfl, 1111 POlItic''tual, a ARENA (liZCF([UC flóS, do MIlE, flab COflSti'ulmIhos, 11110 0-

presentalilos sOiuçii, 5, (flIP 	 CllllI; IlcUSamos
OS ('ri-Il's (TO (iovcrmio IS 1)6blic0 e notório
(jUC tCmOS 0 Podei' Ex pcutj1'o P0101 executar
e fazer, 111)1 teinos ii Ohi'igaçio de11CUSar
s p tis PPI'Os, falli:is p (lefeitos. Ha trihina da
ASSCmiiIéia Leis1I;tivll C 1111 Cibihilllll Federal,
fllzendo (0111 11hSSa's p1)101-lOIS (111111 teotatj\'11
He 11(111)1' ClOi'))s (' ('ViOtCilic's (Pro:; clue 0) Go-VCJ'lio Con till il1ufli,,'ntp ('511') Ii ('OnlptCr.

E. Par;l "Oiiiipl'flv:im- C) (ftiO F)) fill) C \'I'I'-
(1 ilOIPil'll llqucl 1 0 fiiniacio ( ! ,I -iBF:NA tdlhlOS
1111111 P1'0V1( Cl;Ii'll P ('Vi(lefte no flit0 oCoi'ri(i()
11111111) ho 	 )'liI)'o 110 ('iliOdo (IC FOl'Ifljg1i, 1111
u'scolo 	 ' t11II(l' 	 'Iuqu( II) lomlidlu,,:' 	 Eoi Oil-
-bro 	 Oil-
-hr du 1971. fj NO Ps tal oo'Ie p jm into, obser-
ve' e S.'ll'j )IC Porto I) droll) vivid0 11°F en-:iflças ('UP VaIl Lu st'ai', fillquclp (sI,) i)dlC(i-
illcflto. cns 0 'I(I( 01)15 n p cCSSiI-los IS Stills (11-
liiinila011s 	 EllConfriufl;os 0 1' Ojo cOnIipl to-
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56.4 REUNIAO EXTRAORDINARIA, AS 14 HORAS DE 31 DE OUTUBRO
DE 1975

mcnte em ruina, carcornido, arncacando desa-
bar a qualqucr hora, scm condicöes saniti-
rias que pudessern conceder urn millirno (IC
conforto, corn carteira s compictarnente des-
truldas, amontoadas urnas sobre as outras,
SCIfl dar s criancas cOfl(Iiçoes de assentor e
rccchcr Os cnsinarnentos quc, avidainerite, all
viio buscar. Ent (Ic 1974, vicmos a
esta trihuna denunciar o fato e solicitar .to
enllio Sccrctirio da Educaçiio, Dr. Agnelo
Corrêa Viana, as providéncias neccssirias
Alas S. Exa, cut pesc sua boa vontade,
niio tinha mais tempo c fleni (liriheiro para
tat medida . 1-louve falta (Ic verba, porCine
cia nrio havia sido prcvista no Orçamenlo
de entio.

No início (10 corrcntc ano, constatanios.
naqucle cstabelecirncnto, as rncsrnas conthcoes
de abandono. Voltarnos a esta trihuna, tra-
zendo o rncsrno assunto c fazendo apclo ao
novo Sccretirio, dcnunciando crros quc CS-
tavam claros, Para os civais no havia ncccs-
sidade dc cu aprcscntar solucOes, porque a
ünica possivel c urgente seria a reforrna do
prédio. Fui cntiio ao Secrctirio, quafldo the
CXpUS, nos niInhinos detaihes. as coridiçOes
que as criancas estavarn cnfrcntando Para
dar continuidade a seus cstudos. Scnti a
sensibilidadc (10 Sr. José Fernandes Filho,
pela forma corn que rcccbeu a nossa solici-
taciio. A rcforina agora esti ai, c é dcvida 00
trabaiho da oposicOo, que alertou o Governo
sobre um crro (line vinha (Icpondo contra
a acirninistracOo (10 Estado (IC Minas Gerais

Hoje Os alunos estao distribuidos por vO-
rios colégios c grupos (laqucla ioCahida(le, (,in
salas disponIvcis eni outros cstabelccimentos,
corn as profcssoras Iccionando cm trés tur-
nos, coin real sacrifIcio, saindo Os prcssas
dc urn cstahcleciincnto para outro, a fini (IC
darcm condiçOes aos alunos dc continuar
scus cstudos, em Inais uma niostra (Ic abne-
gaçao dcssas apOstolas do cnsino. I'ica assini
(IcmnonstraciO o trabaiho da oposiçao . Nio ha-
via necessidade de apr esentarmos soluçOcs,
pois estas cabiam ao Governo, através da
exccuçOo dc obras neccssirias e iiadiaveis.

E, como mais urn cxcrnplo, encontramos
as denOncias fcitas, hO pouco tempo, dcsta
trihuna, sobre a incxploi'ada scrra Piul, onde
a cromita saltava 0 flor do terra. Felizmcnte,
hoje cia já estO sendo expiorada através ile
uma companhia quc, rcvolvendo a terra, bus-
ca cncontrar as riquezas do nosso subsolo,
dando cmprego a tantos minciros e riquczas
O NacOo.

No sebor do assistencia social, atiavés
de criticas to INPS, modificacOes forani rca-
lizadas como resposta ao trahaiho (to oposi-
ção, de acusacOo a tantos erros claros quc
se sucediam nacjueia instituiciio. Pagarnenlo
de professores, que cstavam em atrllso, quail-

tas c quantas irregularidades tivernos ocasi-
(Ic acusar desta trihuna, corno tarnbém o
(lernais cofllpanheiros intcgrantes d 

E, pois, assiln que trabaiha a 0POsiç0
procurando colocar di CVi(lCllCia 05
que passam despercebidos aqucics Clue g
vernam, fiscalizando atos do Govern 0 C fa:zcndo corn que a (lemociacia possa ser exer.
('ida Clii teiras brasilei'as

Matéria Aprovada

REQUERIMENTOS

Do Sr. Deputado Joao Navarro, em que
solicita SCJa constituicla colnissao (IC C1OCO
deputados. sent 	 palo a Casa, Para assjs
tirem, em Barbacen a, 'I en ida (I e dc entre.
go (tO litulo (le Cidadao I bOfl01iFiO daquei
i\lunicIpio 00 Sen a (101' J ai'hos Passarjnho.

(10 mesmo pariamentar, sohcitaiido seja
consignado cut 	 voto (IC peSar pelo fale-
(imCnt( (10 \ereador Juscelino AntOnio
F1ll'ill. ()cOIii(Io no Distrito de Correi (le Al-
iiieida, Municio (IC Barbacena;

ainiIi (to rcferido parlainentar, Solicitan.
(10 SCJO inserido em ata voto de congratula.
çOes coin casal Paulo Emilio Goncalvcs por
ocaSlao dc sen (IO. aniversarlo de casamento

do Sr. Deputado Domingos Lanna, soli-
citando voto de pesar pelo faiccirncnto (10
Dr. Francisco Linliares Ribeiro, em Ponte

(10 Sr. Deputado Sérgio Ferrara, soli-
citando voto (Ic con gratulaçoes coin a dire-
çao (IC) Tnstituto TecnoiOgico de Minas Ge-
rais p'cla realizaçao (to II F'eira (lc Ciências
e Tecnologia;

(To mcsno parlarnentar, solicitando voto
(IC congratu]acoes ( , out Conselho Diretor
do F'undacOo Educacional Monsenhor Messias,
Ile Sete Lagoas, pela indicacbio do Professor
Marcelo \iana plIra 11 di reçao do Faculdade de
Direito;

(to Sr. Depu[odo FObio Vaseoncellos, soil-
itorido voto (IC aplausos it dehegacOo brasi-

leira de atletismo quc participou dos VII
Jogos Pan-Arncricanos no Mexico, dando-se
ciCncia tb dccisao do Casa ilo chefe da
(lCiegacao, Gen. Pires (IC Castro.

NOMEAcA() DE COMISSAO

A Mesa nomela os Srs. Deputados João
.Navarro, José BonifOcio Filho, NarcClio Men-
(ICS, Luiz Boccorini C 110101(10 Lopes para
representareni a .Asselnhléio na solenidade de
entrego do titulo de Cidad5o HonorOrio de
l3orhacenll oo Senador Jlrha ., possarinho.

Joblo F error -- - Junia Manse -- 	 Aniileat
plidovani 	 AntOnio Dias -- Ar[ni lllgun(Ic,

Carlos Lemos --- Cicero Duniont - Cvio
facicl 	 DOhton Canahrava - -- Delfim Hi-

beiro -- Domin-os Lanna - Emilio Gallo
Enliho Haddad - -- Euclides Cintra - - Fun-
pedes Craidc --- Fhbio Notini - - Fd)io \os-
coflcelioS - Gen6sio Bernardino -- Gerardo
Renault - Comes Moreira --- Harold( hopes
- Humberto de AInieida - ,Jésus Tniai lade
- JoCo Hello -- JoOo Marques - -bOo Na-
varro - -bOo Pinto Itibeiro - - Jorge Orlando
Caronc -- José Bonifoejo Filhoi - -José lIonmo-
rio - José Laviola -- - José Santana --- - Keniil
Kumaira - - Luiz Boccor j nj -- i\Iendes Horios

Milton Limo - - Milton SalEs Nareéiiio
Mendes - - Neif Jahur --- Nilson (Ion tijo -- -
Nunes Coelho ----- Ronaldo Canedo -- Séiio
Ferrara --- Syio Costa -- - TelCrnaeo Ponqoi
- Vicente Guabirobi(

Proposiço

Requeiiinento do Sr. Deputado .1 esus
Trindade, solieitanijo a rctiiida (10 Pnocto
de Lei n. 47, (le sua autoria. quo , (lisciplina
a funçoo (IC (teSpachalite csladtial

Oradores

LIMITE A() ENDIVII)AMENT() DOS ESTAI)OS

O SR. DEPUTA1)O LUTZ BACCARINI -- -
Sr. Prcs j tcntc e Srs . Deputadcs . Esta Co-
la iflicia hoje o exame do COdigo TrihutOrio.
que nada rnais C (10 (jut nina prova incontes-
tavel de que nada inudou neste Estado e (It
que o Executivo flilintém a rflesrna OSSCSSO1'iII
do Governo passado, encominhanilt 0(0 Podci
Legislativo rncnsagcns quc inereciaiii t mere-
Cern o repOdio do AsseinhlCia

-Alas moo pieftndo, Sr. I'rcsidente e Srs.
beputados, nesta oportunidode, onolisar o C6-
dig0 TnihutOnio. Pretendo. silli, onoiisar II
deciso do Presidente Geisel, que. rcccbendo
11' ensagcin do Sr. Ministro (Ia F'ozefl(Io. aca-
ba (le encanhinilan 0(0 Scnado Federal proic-
tO de rcsoluc50 quo, fixo os limnites lilaxilnos
de endividarjiento para os Estodos. para OS
fliunicipios c Para nossas autarquias.

JO ha aigumn tempo, venho afirmanclo
que o Govei-nador Aureliano Chaves, olérn
lie ineopaz c indccjso, se cnconti-a tambérn
(misSo. tndeciso, pois que ate hoje nOo con-
seguiu compietar o segundo escalCo, e o Po-
ice Legisiativo irO exanunar, no bitimo rnCs
ia presente sessiio, as nomeacoes (Ic tlois
piefeitos dc estCincjas hidjonijnerajs . Inca-
paz, pela balbiird j a admninistrati-a que ele
instudou neste Estado corn o DecreE n.s
17 . 1(12, muts, sobietudo, omisso, por n5o o
conipanhar ou por n0o proeurai- acompanhan
0 desenvolv jmentci (Ia politico financeira
irnplontada neste Pals, nos moiCles do novo
pod ci- politico que ora SC insbahou no Brasil
F C S. Exa. (I uem 00 ihiesmo tempo em que
rncaiiijnha a csto Casa ti-Cs projetos (be lei
pheibeondo novos ernprést jmos, agora inter-
nos, t opanhado tie surpresa Coil) a delibe-
i-açao do Presidente da RepOblica de fixon
(is iiniitcs niOxirnos poro 0 endiviobamento dos
Estados . F Minas Gerais .10 ultrapassou esse
hmitc, numb pi'ova tambCin de Clue Cu csta-
V11 cento quondo ajui ofinimiava, P01' vOrias
VCZCS, que o nosso Estodo jO esgotara sua
eapacidode de endividamento . DispOe a reso-
IuçOo cncarn j nhaola 00 Senado Federal que
nenhuin Estado poderO ten dIvidas supenio-
res a 70% do receita ncahzada no exercjcjo
lintel-ion, do qual 5C (leduzern as operaçoes de
enCdilo . E, mais ainda, nOo do recc j ta pre-vista, nias exatamente Para evitar que os
Estodos pudessem usan de ortificios, dos re-
oeitas ornecadadas nos exercicios antenjores

1 a situaçao tie Minas é apenas a seguinte
palo uma rcceita iIqiiicla arrecadada no exen-
icio anterior, on seja, 1974, de US .

4.780.331 .093,54, o Esbado (IC Minas Gerais
jã tern dlvidas superiores a 3 milhOes e Incio,
confoi'me aqui confessou o própnio Secre-
tOnio da Fazendo. Alas, Se niio bastasscrn as
IdegaçoCs (10 Sr. SecretOnio da Fazenda, por-
CIUC S. Exa., em rnuitos casos, Sc encontra
poi' fora (laquilo (fliC se passa em sua pr6
p1-ia Secretania, bastana necorrer Os presta-
çOes de contas (10 exercicio anterior, em quc
tivemos Cr$ 2.241.797.965,00 cm 31 de de-
zembro (IC 1974. Essa soma n5o poderia see
ocrescido (IC mais (IC 1 inililSo (Ic eruzeiros,
clevan(jo para 3 rnilhOcs e 241 mil eruzeiros,
Cluan do o Govern 0 Federal eslalebece que o
limite mOximo C de 3 niilhOes, aproximada_
inente . Estmi 0(10_li unia vcz mais coinprovado
que Minas Gerais atingiu (1 5CU climax; que
Mmas Gerais otingiu stia capacidode niOxi-
ma ic endividai-ncnto, c quem fail! S5O nOo
C iiais o Deputado, mas o Presiden to (Ia Re-
publieo c o i\iinjstro da Fazciida . 1)esafjo a
ARENA e 0 (boverno do Estado a qiie agora
me venhani eontestor, pois JO 1100 mnais me
cstarao (()ntcstandoo 11105 coIl lestllfldo a pro_

pRESIDPNCIA DOS SRS. DEPUTAI)O5 JO-34)
FEIIITAZ F Lt'CI() 1)E SOUZA CRUZ

Comparecimento

295



pria palavee do U ov'r no FotrrlI, (luand 1)
pulou o heiitr' ni5xinro do aurO to em 20
do rceeita, porn qualquer endividamento, C
('Ste aurnen to ro pi'osenl a apon air 950 nnih5os
de ('rUZ( iros e Para Minas Goras Coino po-
deria esta Casa apravar urn eml)restimo do
I isri1h10 0 inelo (10 cruzeiros, onondo o ]
mite rnixiino em Minns Gerais, no cor'rento
0110, 1 	 (10 1'5 (Oil 	 or' 	 1101,0010?

NSo poderia (TCIXOI' de registrar aqul quo,
de urn lado, voj o corn tristeza a lituac5 o cla-
initosa an que so ('11000100 o nosso
urna si[uaç5o rio falneia a quo foi levad )
pela sore sponsahilidarlo (105 110 3505 ad :si inks-
trasiores. Inas, p01' Win I ado, cii quo esto
coon a consri pp A q Ii iqilr°' p00 t: c campri-
do 0 mu (lover. aloi'iendo Minas e o scu
Govei no.

Wan; v9nn; '0001' 1vra n GoVO"rl(
do EsLo t a \Li'\. ;uor vi nhlr:rn
contesiar o Presidi'ntc' do lIt puhirco 0 o Go-
verno Federal e qve contestoin aqrioi's link
tes fixados polo Govcm no Fod'rl 	 Lntao,
estarei tranquilo, porquo a e o Po-
(ter Executivo mind mo, representer c; polo Go-
vernaclor Aureliammo Chavw, e4LvZD cal pos -
coos con triir'ias 	 q-u 1s asoer:d 05 or 1(1 1.
drdas acaEteladoras ail (lefe a do prOprio

ata_lo 1,010 (loverno Federal.

Lastirno a ineapaclrIacle do Gov,- no rio
Aurciano Chaves )astin:o, cirfim, tirlo isio
0 0 fec 3 COOTI ti'ishzii (10 n1lr1,oro, corto do
quo hc,c, mais do quo ounce, o prociso e
implantar flesh' F ;e1rm urna pnliLr'a do
cuperoçac) 10 IIOSSdS ulflança, a 11111 do ace
Minas posra eo'cutor us seuz , i0nos rio
sonvolvjniermto, ChiC 1 c'.Oc(31'5o :' 	 lta (1)
(lomals Estados (ha e'ede'orçSo. polo capac:-
dade do scus fiihos e polo intollr S p oja ri
seus adr:iinrslradores

EM DEFESA 1)0 GOVERN(-)

0 SR. DEPUTADO VICENTi: (ICARJIIO-
lilA — Sr. Pre'idonte, Srs i)otutarlo r, rca-
bainos (1c, ouvir (1 051.1 trilju Fl 0 no Pie Dc-
putado Luiz IlIccarin, rio MDR, Do lii b pun
todos nOs adnurado e respiatado o quo P iii
trazido a esta Casa urna grande coIaioracao.
fazendo unie orifice 110 Govorno, cue ate iq,ora
toni sido con ;trativir, (1111.1 ('l'ltiCa one tn-los
fibs n'Imiremos, po r'-'.re P. F.:;;. so revola
11111 grande esludioso (las f;nanças (1(1 nOSYC)
Estado.

Ma', Sr. Pro i(7vntp " Srs 	 Donut rdos,
ineumbru-me a ii dorança rio '.RENA, corno
Presidente d Cooiiss5o ri' Fir: mu'as do to
Case. do vii' a osta trjijuna (IiZc r do ecjuIvo-
CO (10 nosso earn, ilustro e nob re 1)oputado
Lois Um-cfiri-nl. P. L.,rcs (!j(li'l t°illpos,
tom-se demonstrado urn i'rtico 'n orrlaz, urn
deputario quo sobe a os [a ti'i bum a levado, OS
vezes. sirnisirsmnente. p01' IlgileiC ardor poli-
tico c'ue detOm, scm contu rlo so ir p i-ofund r
nas Causas (lOS piob1n' is qee tern trae:do a
esta Can nos sons Oltir:ios dis,,-urws.Agor'e
111051110. 0 ilustre Deptado taxr o ernrnente
Governador Aureliano Chaves do incapaz e
indeeiso . l\rio Poole S. Ex;r 	 conioter ifljus-

[((rI 100101'. Qu'' Fal' 0(1' on Ira 	 lo1'n)os
ocr11 iqao o Govo'lodor 1)0:' outros rnotjhe

fl0 por incapacidado '450 SUU on (loom di
do eapacidade, (10 brilhantismo o do valor
rio Sr. (loS oonador (IC) E'-;iado, mas silo t060.
Os parlainentares (bosta Casa, mesino da
sirilo, quo tantas yeses, ac1ui vierarn p ara eio.:110! 0 tabablimm do 	 ii-obrno Chaves, r a
todo o Paisconsulora quo Minas'em
Govornadoc 0 altura do Silas tradcoes 	 ai.i1",l (ill liOi)i'0;t no son'; rillass. I diIlUi'a, so.
hno[ar'o do i1eejo arcente quo Imlinas 10(11 de
(iOS'O, olvor-so 0 P1'O.'0F i'.

() Si'. flejnrtado Liii: Boccu, I 	 Nobre
Dopul;olo, taxei c continuo t1iXfl(io o
na [or (10 omisso, incapas e indeciso, 'flea-
:)az 110 Lou P011[o do vi- [a. poD iPSO fl50 We
condiçoes de organizar son segundo escaiao

p jo! m 1SSO, pr'UV)COU Vol'rl;1( iOil'a UalbUrUja
adininislrativa 10 extingiur, Pratieamcnt0, a
Secretaria da Fazonda. Oinisso, porque nib
ouvi do S. Exi . urna voz orr d efesa. do Mi.
1105, pai'a quo aqui s o .irnpban[rsse o tercejro
polo petroqulmnico; ornisso, pooque nib a-
('011Ipailbi;l 0 quo '-0 P11501 no piano federal,
inclusive no opisOdso da IOIriica do cimento
lt.1lJ.

V. Exa,. aos invOs do ni p responder corn
pelavras, (1 oVia api'e 1 (ri) dados 0011cretos
quo COiit"si,i,'i'imi 1111111111 a1'i,iativa mu' incapa-
('l(la(IC', indeeisSo C OlIilS5(,0 do Si', Governa.
(100 Auroliano Ch.iv or

0 SR. DEPLTAD.) \'ICPiNTE GTJABIRO-
BA 	 V. Ex:i.. ilidilS (111111 VOZ, confoi inc eu
disso,	 st-,'I sendo lovado, flosses Oltimos
tempo r, nesta Casa, pol' nina p,uxiio polItica

ssinclaifojrs-el, quo nOo 0 pm'dpria de V. Exa.

C) Si'. Doju1'uio Lou: Baceai-ini — E fá-
cii verificar quo nlio SO 1r:i lie paix5o po-
litico. Veja V. Exa, omen vo[o no piano de
(iovcrflo . Elogiei esso Plano, douionstrei que
OSIOVO irmuito ban-feito e lanientei apenas que
o Esiado n5o possia condçoe'; (be executar
(1111 piano tar) heei niaLorado

0 SR. DEPIJTADO VICENTE GUABIRO-
BA V. Exa . di quo en devia ti'.izer fatos
conmyt os C acaha (be ciDi- urn deios, quo é a
elahoraçao dosse piano.

o .s. Depui'•udo Liii: Buccoriiii — Piano
nib; pl'otoeobo lie intençao, pois quo terO 0
(tostino (10 pI'llldei'O piano (10 Governo, que
(iCiXOli (To ;er Plano de Governo para ser piano
(10 e13,.,aVetafldoflto

0 SR. DEPUTADO VICENTE GUABIRO-
ill Este 0 o ponto iTo vrsl:i do V. Exa. Não
we trata de protocoio . Porbonios definir pro-
tocolo quando ha interesse 110 duos on maiS
pane 3 em ogo, quanclo uS urn acordo entre
'SSaS pai'tos -Alas V Exri, sabic, m .ai'Lo bern.
([lit' hl,l I OX 1511' aperias a pa rIo (10 Gos-ernO,
CjUC' 1111(0 nab iz:ii' 0([uto e quer- ter os mobs
P.i'.' tjl. E. Pa-a 114 V. En" oslo- :011 pi-ofun
(lamoflto o Orçarar-nto (10 list (11) C' love 11
opo;tun,badc' rio von as v'.'rb;is destinadaS a
Me Pl11i)) indicobas pPo Si'. Governador do
J.t1)1

0 Sr. Deputado WE Baee',mrini Sr.
peputado, talvt'z V. Exa. nOb t nba iido i)
Mines Gerais (be Iioe, quo pubhea dois pedi-
dos do crnprOs[jnios em mnensagens encaminha-
das 1)010 P1'6pl'io Governo do Esiado 0 quo se
destinam, naturabmc-ite, a cobr in a Prepos-
[a OrcarnentOria (be 1076. 0 Governo. por-
tanto, pretende 1'Calbzlir esse piano coin en-
djvidarrlentO, fills Minas lay tern marS
CidaIr' (IC' eniivsdanienio. 'llajvez S. Lxi.
pretea(ia exeeutai- pianos ati-avés (12 milagres -
Sc S. Exa., o Gov(I-n-r(lor Aurclirin'i Chaves.
descobriu essa fOrmula mnSgica, quo mo en-
sine 0 CdilTiiflhlO

C) SR. DEPUT 	 VICENTE GUABIRO-
BA — V. Ex;. sabo 1)0111 11(IC, ((ii:lfldo Verdi
urn pedido (10 ehil?I'Ostimo a oslo Casa, este
ja cstO pnovis[o no Qrçam"nto. 2ortan-o,
Governo JO o [iii autorfzaIo a fazor esso
cmprOstino 1.0fii a exeeupiio r105rJS 01)0115
E o 1)0111 aOminstoador 0 0(JUOie Clue faz
empréstimos. Nenhurn de nós p0110 execiUar
rnuitr. 0010 a l -,-- s 00.1 OS L'('( ( 1 (5 j3ir,es

Alas V. Exa. so adiantou na porte do on-
divid:irrionto . F cu volto a dizor que esia
menSagern renletida pebo Gos-erno Fo,Iei'a! 00
Congresso OhIO vai afetar Minas Gerais, porque
a nossa capacibelo ([C end 101 bhO11;-Ilto, hole,
é muito maior. . E e'ta men agonr PC emprO;t-
mo estu'i pi'cv': [a pora Os exonc icios 'r-io

0 Sr. Deputado Liii: Baccariiui — Si-.
Depu[ado, I)IIQ é poss j v ci intem-pretar (To metro
forma: sobr-e a roceita i'0'IIIZ1(i'I no exerofcio
anterior', nTo so incluin (10 nIl i'eceitri aS 01) 0

-rap6. a de crOibito,

0 SR. DEPUTADO VICENTE GUABIRO-
BA — Nobre Deputado, Wo poclo hover urn
endivrcianiento s.rporior a 700, porn page-
menlo no ano seguinte. 0 Governo oTh pO(l0-
na tonlar 11111 empré--timo Para pagar Oslo
ano. mas trata-so tie ernpi'estno P ara priga-
menlo 0 longo i-ozo.

0 Sr. Depiziado Lu: Baeccmrini -- NO
é para Pagarnonio no 0110 soguinte. Nib so
pode ultrapassar 709. e. nnunlrnente, nenhum
Estado, nenhum munioIpio podera contrair
empréstinso, Ciurante 0 0110, superior a 2051
da roceita realizaiba. Poi'[anto, em 1075, o
Estado nOo pode contrair Oiilpréstirno supo-
nor a 950 mnilhOes do cruzoiro-, . E oslo dlvi-
da nunca poderO ultrhlpe'sar a 700 an quid-
quer 0110.

0 SR. DEPUT.\D0 VICENTE GUABIRO-
BA 	 145o ha possibi1iPdc do so admitir a
'flterpretacIbo rIo V. Exu., 	 ';'o. Ill sI. cam.
0 Governo Federal comy lo.l.11r0 0

looP--;; 	 to. do dais.
B 05(1 0 1:) (1 	 -. ' 1 'e - 	 ' -- 	 ' (rOV0i-
00 tialorl', ,
ibuanro v 17n; p
5a o i'ai . v'; —)s s,-

rajosas do Governo, n5n corn a intençfjo do
pam-ar- a maquinrr, 11015 sImm do PihlllOvOI' Cliii
desenvolvsrriento mais nO psdo -

0 Sr. Deputudo EmIlio Hadd(:d — No-
bre Deputado Vicente GuaLim-oba, ouvi corn
atençiio 0 (li - cur - so Co nosso colega Luiz Bl(c-
eaini 0 ouco apora V. Exa - corn a mesm',
atençibo . 'l'ainbém no:; dri oposiç,o estornos
r'ertos do quo 1100 0 diesolO (10 Sr. Governa-
(100 parer o dcsenvoivino'nto do Eslado . Do-
i n rr"ci\- iioo r 'to neclor:ei 0 wi rhssunto quo ul-
trapas' a os liraites )altld rios, SC Ja dli _-\iiIE-
N\., sca do MOB Cj 110 p;'oprio Governo,
pot intel' CY5hi a Wos o; iii'isilro jno; . Isto
porque. cruanto 111015 0 palS for (1 ri'nvolviclo,
quanto mais oportisnidede de trahalho ti-
venal 0' ii.) fit,),, ([u1'11O nulls opOntunidauos
(it' c-stuc,o tiverorn, 101000 St i'll OSSO pals o
mais fehiz st-rIb o seu povo.

Aconlcco (1 ,no o txcreto do Governo Fe-
deral ens-iacio 00 Senado ceniamnon Ic serS
apnovano ('0111 0 ru p olo do 1fi:11o'i;r e tlo
pretendendo eoibir ahuso 1 Orn todo o Pals.
NO 0 eerto quo '0100 prefeitura pequena, corn
umiia ronda (1( pouco mais do ci inlihOes do
eruzeiros, posh1 contra1' onipréstimo 00 qua-
se o dioPro Peso quonti_ e pos';a agxr scm
nonhum plonoianiento, sOlId nenhuina atoll-
cio p0011 00111 as fiitur-as admnini-Praçies, so-
jam do ARENA ou 51DB, P015 nOw sabernos
p11cm j i'il (.,anhlar as pnixi m res ololpOes

Acrcdito quo o Govorno Federal proton-
Pa coihir 0 ahuso do rnaiora (Ills prefeitoras
do Tunas on do autros Estados, csue estilo al
a rr: am- c r(L)usar. SC 111 nenhuma di ;ci'iminaçOo,
( 1 05 oi.spi'estjmc s do Cover ri) Federa l , ,e,,,t
atravOs '(is lancos Ken is CO. (TO OUII'IIS oat,-
bad 'S (le erljile, . (,, 00 sea eOlOCh'd 1 urn fi':ia

rlosta ;;itoaç:-e, p ° e' algans piofestos, :'s
vez es, at coin ha'; intenç60s, 00Tdii'OfliOt0Im1
C) fulura do 1,1105 CROW. NO roorw Qln-
WOrly 	 ,- asao 	 SO1(( ritO 1.o dia (10 ho ,; -'
lOuiS tt irlos (jU0 fa .0- b o i orisando no 	 de
013e,a111. 	 ' ' reur 1.; 0 puje:in 	 de desovol','i-
noenjo no din ot' hoje p0(11' gorar, anlannIb,
1110,' SIt (100,0 C Jt,t(OL', mlii. elI. Acrorlito qu('
C) OcpO'it ) de loi 0 sobi' trido o (to t:'ear, o
A iriip e,lir que IS ad irrinist,'acO,.'s po,-om
eomaprorn"tor, por urna era ilSuita grandc, o
futuro, 501)00111(10 flO PanIc' financeim'a

Do quaiquer forma, po lio estar certo V.
Exa . do cue, quon 110 o nol,i'o Deputado Luiz
Baccarini foi ii tribuna pai'a ofei'eeor o apolo
do IbiDi3, 0 apOlo (10 oposlçao 11 OS5.i inodidh1
toniada pelo Prosicbenie Geisel, PL-ico tinha o
intuito do from- o CleSOfl y ols- j inento, (be snipe-
Clii- que as pi-efeituras ntinom o obeth'o.;
propostos peioS seas grss ol'nos, 111115 (To imilpo-
miii' ae 50J11111 folio. eliipni 5t!IiiC)S 11111110 Supe-
riores ore iguais 0 nonrla tie urna pnefestura.
coriiprorn oten'lo as adnministi-',c'O's bun-as,
p015, asSilli, 1100 50 paCle ganantin o progresso
para ossa - preft'itun' s

() Si-i. DFPUTADQ 'VICENTE GU.\BIl°rO-
BA - 'I' Ito otinigedo, rohro D-'prmtado Emi-
lio 11,' - duui. Y. Dxa, rnruto ban ClisSe a res-
pC'ito lo; empi'Ost lisios do pr fl [ui-as. Sei poe
V. Exa. cleseja, corn i1; C), n;ostrr quo a oposi-
('0 (10(1' oOui' soli q O - ;O coin 0 Govei'no, quan-
1	 P"OC'0'h1 con tr'oler gastos Ill000s orE nta-
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niento do Estado C de 5 bilhoes dc cruzeiros;
endividlamento atual do Estacbo é tie 2,5 hi-

de eruzeiros.

o Estado de Minas de hoje, em sun
áina. traz uma entrevjsta corn t) Sr. Secretit-
obAdjunto da Fazenda, Dr. Roberto M. Car-

caiho, da qual destacamos o seguinte treeho:
o caso especifico de Minas, Roberto Car-

valbo explicon que o Estaclo estit muito bern:
seU lirnite total tie dIvidas, pelo projcto, sent
de 5 bilhOes de cruzeiros. A dlivicla interna,
no entanto, é de apenas 2 e meio bilhOes.
atilalmCnte, on Seja, a metade do que C per-1itido".

Esse é urn (105 itens. 0 Outro itcnm, no-
bre Deputado Guabiroba, C que V. Exa. estt
corn a raziio quando (liz que 0 rnontmnte dimdIvicla é fixado pelo Tribunal tie Contas, pois,
antes tie se conseguir qualquer emprCstjmo,

preciso que se levante, naquele Tribunal,
a capaciciade dc en dividamento (10 municipio,

so dentro daquele valor é que o ernpréstimo
e concedido. Todos os emprCstjmos concecij-
dos aos munieipios Silo reeursos (10 BNH coin
repasse dos agentes financeiros. 0 valor das
despeSas acessOrjas nibo C Computado no ca-
pital do emprestirno; o limite do endivicla-
niento interno refere-se apenas ao principal.
o valor que vai see acreseido como despesas
de juros flão é Coniputacbo na eapaeidade tie
eridividarnento.

Dc moclo que V. Exa. estt hem quanclo
afirma que o Estado pode atingir duas vczes
O valor do seu atual empréstimo, 0 que pegou
de surpresa a nobre hancada (Ia oposiçito.
Muito obrigado.

dos dc algumas prefeituras, e nOs, tarnbérn,
estamos de pleno acordo. Aeharnos, perfei-
tarnente, que é indispensável que 0 Governo
faca urna fiscalizaçso mellior, para que o
dinheiro seja inais rendoso para OS Orgiios
pñblicos. Alas V. Exa. dissc - e cu muito
me aclrniro (le ouvir isso de V. Exa. - que
a prefeitura tornou ernpréstirno superior S
sua receita. E inerIvel que alguns órgSos
possain fazer isso Nunca vi njnguéin, na vi-
cia particular, emprestar dinheiro a quem flao
tern condiçOes de pagar e, muito menos, isto
ocorrer ein Area publica. Vuirios 6rg5os publi-
cos têiii obtido cmpréstimos para obi-as imnprcs-
cindiveis, corno obras dc cletrificacSo, cal-
carnento C taritas C tantas outras, mas sempre
urna parcela infimna (10 orçanmneto é viii-
culada.

Quero que V. Exa. me diga qual 6 essc
61-g5o que estS cinprestanclo 10(10 0 orcarnento,
porque you levar ao conhecirnento dc todos os
prefeitos, jara que obi-as mais arrojaclas Sc-
jam realizadas.

o Sr. Deputado Emilio Haddad - No-
bre colega, se V. Exa. fosse urn deputado
mais aterito, nSo iria pedir minha orientacao.
pois V. Exa. é moats veiho do que CU fl50 SO
na atuacSo pohtica, corno tarnbérn na idide.
V. Exa. estS tentanto des y incular 0 objeti-
VU do aparte cia intcnçSo de bajular o Gover-
rio. V. Exa. sabe que sou hornern caimo, alas.
quando pisarn no men cab, rcajo . 0 empres-
timo nSo é apenas (IC 800 mil cruzeiros, por-
que serilo acrescidos, ainda, juros, correcSo
rnonetSria c ontras taxas que incnlcrn sohre
o empréstirno e quc, na realidade, serSo dc-

vacbos no prazo de 10, 15. 20 anus, oncrando
assim a rcnda do municiplo (lurante aque-
les anos.

Enquanto a prcfcitura liver capacidacle
de se cndividar, n5o quer saber se, no final,
vai haver dinheiro para pagar -to funciona-
lismo ou para outras despesas. Esse empres-
timo é feito a longo prazo, c, se fizcrnios 0
sen cSlcubo exato, chegarernosSc onclusao
de que ele se eicvarS a urn total tie qua' 2
mu. ITma prefeitura que tern a rcn(la de 3
mll val pagar quase 5 mu. Sahe-se ciuc este
prazo para pagamento e granile, mas durante
aqucic exercicio. pois este é c) espirito (Ia
id; nSo se potle fazer diviclas, a n5o see ate
urn teto dc 20%. Isso para n5o comprorneter
as futuras adrninistracOes Esta foi a minima
observaçSo.

O SR. DEPUTADO VICENTE GUABIRO-
BA N5o quis cobocar V. Exa. mat situatlo.
V. Exa. sabe 0 quanto o admiro; V. Exit. sabe.
tambern, quanto esta Casa o adrnira pc!a sua
hri!hante intehgCncia. ?tlas V. Exa. disse quc,
cm CompenSacao, temos vSrios anos para
pagar o emprCslimo. JS quis mostrar ao nobre
Deputado Luiz Baccarini que o empréstimo
serS pago em 5, 10. 20 anos e, its vezes, mais.
0 Deputado Luiz Baccarini acha que o paga-
menlo do empréstimo deve ser feito no ano
seguinte ao exercicio a que se refere.

0 Sr. Deputado Luiz Bcrccarini - V. Exa.
natura!mente, encontra-se nurna posicito en-
tica. sobretudo numa hora em que o Governo
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estit ern situaçiio indefensayel, Pl'Oeuran09
confundir para ilutlir. Acontece quc afir 
c estou afinrnando, que a resoluçijo que et,
cncontra no Scnado, encarninbatla pebo pse
siden te (eise1, coin apoio do Ministro
Fazcnda, estabelece que nenhum Estado flea
nhurn nlunicipio, nenhurna autarquia pode 

COtrair, (lurante umn ano, (IIVid!a Superior a 707
cia receita realizada no cXercicio anterior
Nito SC trata (le cmopréstirno de 10, 20 ou 56anUs. Trata-se dc empréstimos que n50 Po-
(tent ultrapassar 70 1/c cia receita . 0 Senado
nito rejeitarit a resolucSo partida (to President
(Ia Repithlica. Hoje o Estado nSo Pode ter
umna Oly ida superior, no sen total, Para pagar
dIfl 1, ii) on 50 anus, S jmnportancia de Cr
3.346.237. 770,00. Pode ficar tranquil0, qtm
este C o ponto (IC vista da rcsolucSo, quan0
se rcfcrc ao paganiento de ano para ano
clue nito Permite a rcsoluçiio C clu e o
pio assurna o compromnisso de ernprCstimos
supcmiorcs a 70% (Ia tlivida. S. Exut. nibo sabe
o que se passa no (ioverno Federal em ques-
tOes financeiras . S. Exa. mnantCmn-se omiSso
JA afirmei ciue S. Exa. esteve ansente nos gran-
des proh!emas dc Minas Gerais

0 SR. DEPUTAI)0 VICENTE GUABIRO.
BA - _N5o posso concortlar Coin V. Exa.
quantlo (liz CIUe o Govcrnador Aureliano Cha-
ves e ornisso. Esta tern sido a tônica dos
discursos de V. Exa.

0 Sr. Deputado Lui: Baccuruti -- - V. Exa.
pode concordar clue o Govcrnador nSo C omis-
so corn relaçiio a V. Exut. e a outros deputados,
limits C OmflissO d'Ofli ielumç5() ut(t povo c uto Estado
tic Minas Gerais

0 SR. l)EPUTAI)0 \'ICENTE GUABIRO-
BA 0 Govcrno cstS estudando profunda-
men te us prohi emnas do Estado, procurando
dar-Ihes soluçOes . Eu havia anotado urn pon-
to do aparte de V. Exa. V. Exa. fala sempre
din ornissibo no tocante ao polo petroquimico.
Acho clue V. Exut. pensa clue desenvolvirnento
e so pOlo petroqummico, pois todas as vezes
refcre-se ao polo pctrodluinmico . Sc ficarmos
aqul durante (Iez anos, vamos ouvir V. Exa.
falancbo cm polo petroquimnico ncsscs ciez anUs.
Sr. Deputado, iss0 são Sguas passadas.

o Sr. Deputudo Humberto de .tlmeidc
-- Nobre Deputado, nits estamos ouvindo
oposiçito quercr dan a entcnder que o Gover
no do Estacio estava sendo repreendido pelo
poder federal quando este criou normas para
• endividamento intcrno dos Estacbos. S. Exa.
• Sr. Deputado Luiz Baccanini, gcsta, as VC-

zes, tie inistunar dados c aprcsenta-bos COm°

!egitimos, quando des estito senclo ardi!oSa
nicntc mamlipulaclos

A dIvnla in terna do Estaclo dc Minas Ge-
rais C de 2 bilhOcs e 500 rnilhOes tie cruzemros
e a capacitiade tie cndiviclamnento C tie a bilhoes
tic cruzeiros . Portanto, o Estado no atiflfl'
scdllacr 50 (lit Suut capacitiade dc endividi
mento. Quutnto uto ernprcstimo externo de
bilhito e 200 mail. esse C regulado por outra
legislaçito.

Entito, os dados que tern de ser cotejado5
São os seguintes: a capacidade (IC endivida-

O SR. DEPUTADO VICENTE GUABIRO-
BA -- Nobre Deputado Humberto tie Almeida.
V. Exa., neste aparte, trouxe mnais luzes ao
nosso pronuncuatnento, sobretuclo corn esses
nfmmeros que apresentou. NinguCm poderit
contestar os nOmeros que ai estão. Gostaria
de saber agora o que irul ciizer o nobre Dc-pmatad 0 Baccarini. Seria meihor quc S. Exa.Concordasse conoseo, porque, diantc tie fatos
Concretos, flibo é possivel a rgurnentar. Agra-
deco o aparte de V. Exum., nobre De putacboHumberto tie Almeicla.

0 Sr. Deputado Lui: Baccarjjmi - 0
sabre Deputacio Humberto de Almeida e o Sr.Governador do Estaclo C que foram coihidos
de surpresa 0 Sr. Deputado Humberto de
Almeida estit-se baseanclo era citleubos e in-
forrnacoes do Subsecretitrjo tin Fazencia. S.
Exa. aindia nao leu a resolucao encaminhada
"o pebo Presidente da RepOblica, que

que a capacidacie tie endividarnnto dosEstados sent fixada na base tie 70% dim receitarealmzada no exerc jcio anterior. Dc acordo
a prestaco tie contas que estt nesta Ca-

ma, a receita total do Estado foi dc 5 bilhOes
420 milliOcs tie eruzeiros em 1974. l)iz o2 , la rsoiucão: (leSsa meceitim total cievern

er redtmzid 5 its operaçOes tie credlito. que
ram tie Cr 64 8.63421400 passumnIo afldaliqui cia, no exercicio tie 1974, a see tierB 4. 78(1.33109354 	 S. Exut. i . engcnlieir)tal\e7 sut j ba fuuzcr toflbts nmelhttr doci ue dimlor. etnto 	 1(55) (I 11 mmti 	 sto

3.346.231,47, e S. Exa. vem aquj d (liz que
a cilvida interna tic Minas é tie 2,5 milhOes;
mas, Se S. Exa. fizer its contas, deve tar 4
milhOes. Estou trazendo ciados, mas S. Exa.
estt trazendo entrevjstas co in Sr. Subsecre-
ttrio, que também estit por fora do assunto,
quando (liz o artigo 2. que nenhum Estado
on Municipio pode contrair ciividas superio-
res 20% da receita do exercjcio anterior.
S. Exa. estit poe forum, e C natural que o nobre
Deputado esteja tambérn por fora, como pare-
cc estar pun fora tambCm o Sr. Secretitrio cia
Fazencia.

0 Sr. Dep,itado Humberto de .Jlnmejdo -
Polo que diz o nobme l)eputado Luiz Baccani-
ni, tenho a irnpressito de que S. Ext. no sonho
(iesvajma(o do MDB tic assurnir o Governo
em 1978, dentro do planejarnento (10 partido
da oposicão, estit-se candlidatando S. Secretut-
na cia Fazenda. Pnimeiro, porque S. Exa.
SC preoeupa dernais coin o pSeudO-cSvazium-
menlo tia Secretania da Fazenda, apenas poe-
que a tarefa dc elahoracito do Orcamento pas-
son para a Secretania do Planejamento, o que
tie resto C rnuito mnais lógico. E dc não tern
nada a ver corn isto, nem o MDB tern nacla a
ver corn isto, on seja, se C a secretaria A on
B que irS elaborar o Orcamento. Nito the cliz
respeito, 11cm it bancada da oposiçito. Alas S.
Exa. se sente lesado porque esta tarefa passou
da Secretania cia Fazenda para a Secretarim
do Planejarnento Corno sonhar C urn direito
pie assiste a todos, cteixernos que dc sonhe,
mas o que nOo é justo C vitlido C que dc pre-
tencia entender mnais cias financas tic) Estado
do que o Sr. Seeretitrjo Adjunto da Fazenda.
S. Exa., o Sr. Secretitrio Acljunto da Fut-
zenda, den urna entrevista hoje all jornal
Estado de Minus, que aqui estt - e V. Exut.não yai pretender saber mais, coin seus
nOrneros rnanipulados -- em quc afirmou que
a capacidade tie endividarnento do Estado C
tie 5 bilhOes tie cruzeiros.

o Sr. Deputado Luiz Baccajini - 0 que
vale mais, a entrevisti do Secrettnjo on a re-
solução do Presidente cia Bepitblica?

0 Sr. Deputado Humberto de Almeida -
A resolucão trata do assunto em termos nor-
mativos. Diz 15 o seguinte: a capaciciade tie
endividarnento do Estado jamais podert sen
superior a 70% cia arreeadlacito do exerciclo
anterior. Diz mais o seguinte: 50% do limite
sent plicado em titulos cia dIvida pimhlica.
Diz rnais o seguinte: a dIvida não poderut
crescer em cacla exercicio mais tie 20% dut
receita do exercicio anterior. Diz mais: o tie-
sembolso para a liquidacito (Ia divida não p0-
tierS scm superior a 30% (lit dliferença entre
a receita total e a (lespesa corrente, não Sc
computando os juros. Então, o valor a see
cotejado coin 	 capacidade tie cndivjdarnento
C ü niontante do capital c niio o capital mais
juros do BNFI.

Os diados cstão aqui e tiociert V. Exa., se
ainda tiver tiitviclut, procuram a Secretaria cia
Fazenda, cjue tert muito prazen, dentro cia
norma tie born atendjmntnto que nortcia o Go-
verno Aureliano Chaves, em prestar todosus CSdlitm tc j mncntos adiciontmjs 	 0 clue flibo C
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inslo C (Ole V. Exa. qileira cmi' rjumr os
nhcros, COiO () 0i) : CttVO de eliegor ci va!o'e.;
dIspares ('in rciacfo nos do OrganiSdilo pro-
prio, que é cc Scc'retaria 60 Fcoenda _duitc)
oh i'ig a (11)

0 SR. DfPUTADO VICNTE GUAP1RO-
BA - WHO obrigado, Ucputaclo I iiec to 00
Almeicic'.

() Si. Dcp :I'o WE I]aecer,ni - Eu
honrad o pelo 1)couLcdo Huncixoto ac _\lincida
an seu ;iportc. Ecci ccrkc 010(0cc: to. o son op
to mo fez. tolve: . 'onhar. . ffas sci q.e c ucci
'cc:iho i:nrj',. V( I

0 Sr. SecroPrro dc Fazeic Ia infeiizmente
nfco cstfc ' altuca Pc son cargo c nfo cst0 cut
conclicöcs de scr Sorretifirlo Pa Fazenda.
Quacito aos doom; trazido', pelo DopriPido
Humberto ccc Almeef c, so jO Cste :0100: confu-
ses, confundindo-os oind; 5 ocais . 0 item 31
refere-seoore,nihoL:o 0 n ffo no p::wlcn P
das dii idas canLc;IdLs Ele continua cct:rmar-
cia ('COiCC'j 'id, 0' O!IliOc (ill if fec (' 4 P4
IliOcs c 7 ini]h0cs dc cruzciros . _,Is, se Cie
tom dhvioq pole ICVC1' S 0,C', 0000S no Cm,
cOo (10 Economia.Arrnos que a (os c coo
passodo tenha nioc; (1 ado l)a1i ci TriLci cii
Cantle; dluzos (plc 11110 cOirespondein 0 icr-
dace. Assilli S,.li(i', tcriho quo 1110 vase; do
dacios ofici is. Sc S. Exa. acha coo a
do Socroi0:io c a Faccenda tell 'cc valor
(10 que as P odes uci Tr:Punai do Conios o
p'ohicn:a 0 (ci., clisi: ca, peso;1;ncnt , c to'lo
0 Pi Co minel;o, sonios oheipo fos a con ar
fiOs daos dc 'iicPiics;cl (le Coats 5 fl')
palasri do Secreb rio do Faze nd:

0 211. DEPEL\D0 VICENTE Li
BA -- Qr;c in P P 'ordor dc . 1i::, nobie
i)epulo'lo Lc:iz !-iasca'ini, GU;'OPO fa ,_ ccitcca
00 Secrctftrio an F,;zenda. TO-se, f'cifOiia-
riente, co:;foilecc it d 'ISO no ir feb 	 00 mci'
pronunc;amenlo, cue nos itniot P11100 ci
cc 015, cTs; P 	 iVec:) ('0111 %. 	 v.
SCIOpIC liii mn do', (lepufadeS niais inteligen-
tes, e'ciarc c c oc; e capazes desta Cost. E, o
entante, deixa-se levar par ci; 's psix7o inex-
piie0v 'I; unia paisc0o cue, A 1 oOei';; 1170o
c'sta sendo poos 'coda pLo quc a ( paSiçc;o ('tt
sentinPo no trobabo do ABENA . Poe i so, ji
CStO coniecando a eSperfleai' e a aps leo Diz'i
do incnpacidnde ;o Sr. SecretOrio (11' Fm miii
nOo e par uni (IC)lta(tC (" 0 q silo 'o \_. Exci.
o Si. Secrc[;'crio do iO5Cfl(10, J000 Cc , .: 'Jo Pc-
no, torn demon: tiado. em todo: ci: lupcie .s
pci' onde pOSSOU, no CEOIIG C eel tOflT.1I OU tiOS
crgos, so; nKdi; tOcilcos Ohs p i rib,;
do nosso Estado e. talvez, do riosso Pots. No
entanto, V. Exa. vern corn a ssa crbic;c o'er-
dssz no Sccrel ifirio (10 Fazenda quo pros ceo
o natso rope lb . )e uris toiciflos pio cc;, 0
ate iiouri, ficacnoIilui, numci solo co'f ' rt -
rd. a ass; ii rc,c-s sonhos (10 01DB e.
tn 0, do Dci nIecE, Luiz Baccaricil. cerc tank
feel soolcado con o Po]fceio Oti Es ic'rf cole
E ficamos s1isfeiios 10 ver poe oem
ein sinho:. a Depat;.ci 0 Bcscco-ini 30 '01' 00-
panlo 0 Gove'o'_c', c 1105 aic1110 (105 0
tent e;Aincnlc toccuado novas 	 POds
ARENA foi aoanhacla do surprosa €111 1971. 
o fiquem sahendo V. Exs. cue i so nbio aeon-

Pci' in in, ' mon Ic. Eta esta vigilante, alive
(' scibc'P iazvr S ma politien 0 aitura, cofl,
tern sic ser, sebretuo quondo tent a (rent5
110 Govern o urn hom:v'rn scnsicel cocilo o Go-
ye ma ior Aurelie rio Clcves . Qucindo '5 oJI
flora 0 PJ';no P' Dcmni-ols-iniento C V. lExa
nobre 1)eputado Luiz 13aecc;rni, c cstup1
P1O und,inontc, perquc C 11111 (lOS deputado5
0101', ostu,iioso'; 1 esta Ca'a nob-co hem
quo o Governador Aereiicino Chaves estO dan.
ho (111)0 Mica TC11iit() c'spi cia] a (JUeStao hu-
mona, o n honien (le b'huuias Gorais

Portonto, corn eSt' Governo, nOs leInos
Cor tez,) dc 'ic irerno ; voitar flovamente ao

Pc1ccio dcc Lilser ado e coin cc'ucia (lifOrenç11
(Jar ci fllOpiicl oposçtio jainnis pOle pensar,

0 Sr. DcpiLado AntOnio Discs - No]jrc
Dcpuiado Vio"cite Goahiro jia, V. Exa. mc-
i-eec 0 OpiaU:i) do cad; urn dos colegar; quo,
dauni do picncfirio OUVomci c [c"c lc;moc1te suas
palavras . Aidni (lOS aplcmsos no'ssos cimprj
nientos. porquc silo hriliiontcs Nuas palayras
no P'fcni nOo ancnccc (ill imleflsagcifl (10 Go.
ver;lci 0 ,Sui'eliaflO Chaves sobre 0 nOSSO Or-
(';uifl('"tO. ;cias sohrcte' 1 0 (Tein;io V. Exci refuta
c's palavrccs dosnirosas (10 Dep:itacio Liz Bain
Cc)i'ifli contra cm 1:001cm pnblico ii,, piancieza
o do estirpe do Sr. Sccretbirio all F azenda
NOs sahemos i'iuito be in quc;n ole o. Näo
foi 0)C1S no Secretasici (a Merida one dc
SC 11)01 tror: ani glIlil 0 hOFlCifl pucilico. mas
5. 0 1110 tra Ii nfllei'ioi'ni"ntc 1151 	 insebjo cia

icrcpcmianto autarqula we é a CLMIG
So podoinos cocicoroar Cdiii cs sonhos

do Do puteclo Bc;ccarini. n5o ho, crmo, d0 ma -
'ieira 'iL.uma dc coneorciar corn as sues pa-
Plvra S contra a ado; in isfmiciio A;rcli,cno Cha-
ves. P. Era. podorib ',Ofliiar qinnto quiScr.
1)cpctc10 Luiz Bacearini, nia c flOe pci erernos
efeiear 1Ile V. Ec:ci. voj; coinrelizodos OS SCUS
:oflbc'S . Coma ;)sn: cab ientoa o noPc-e De pu-
todo Vicente  Guablioha. a nossa ARENA estO
coda vez liaison ida, parci, csmadlho, junto
corn [ado; as icabres colcgas de partido con-
seguirmos as vilOrias ns ce.scbric,s, cue tere-
r:os sc l)"os p015cm, 1101 proxirnas eieicOeS
(10 1976.

o SR. I fiA. 5 T)Q VICENTE 72131110-
BA -- WHO uh;goio polo apal'[e noire Dc-
palado AntOnio lifts

O Sr. Doputee'o Lu!: Ruccarijsi .. iblais
Umfldt vez fiji eto,'fo nurn aps''te 0 veio-me na
obm°gaeOo nOo do inc defender, inc;s dc fazer
ci P cfesa do POVO Ia] Clii (l aO tenho sochoS,
cods ccuem sonlic C i) flOSO. quc do oja atingir
o Palcbcio dci I PLc rdads atravOic (10 01DB. 0
Deputdo MAW LOS cnoarna perieitamen

os' 1'I )0 Oissc ' 'cc c, ic iiii'lr'icio Au-
id 10110 Chores. Faiou, (aba, f;;ieu e nao
ibis -c nod a . Procurou eli'gicc- c 'ia' 1 a mais . Naci
reV,ii0U 11)0') ar cicienbos ne'.n (lemonstroU
por Tie cu c tc,iicc errodo Alas, comb '1110
p odia d 'lccr de icec. C logiou Acci-elian o Cha-
se . Para que sons ('i 00S saissern puhlicados
-a .fi!mn; Gerais e coin isso se tornao coda
vez lachi:, mc eeoc dcl' do reccher daqiielc Go'
virnadot- Judo C) (I UC prelende oiLer ncstC
Coverno.

Mas contestam S. Exa. nOo eontestoci, 0
flObro Depu tcido AntOnio Bias, a cTueni respei to
c admiro, estii tambifini, 11 ci rnemci posiçio doV. Exa., quo a d.c dot'enclii- o quo 0 111(15 ie'c-
sOre1, porque defender ho le o Govcrnodoi',ui'dliam-io Chores é, scm difivi daagu'-na ci
mais espinhosa do todas as mis ;Oes one flu-
dcm cabe r a oni rep rcSentante do Polcr Le-
gisicitivo.

S:'.Deptctcudo Eniif to Ii; 'ml NoPe
D eIctcuJo Vicente G;cd,ii;cIcs I si', Qmernnoyoeq
gostam-ja de fazer ao discur;o d e V. Exa. 'i.
PI'imeim, 0 a que V. Exa .ee aba Pc i)iorccoachc
a G'vem'no Federal estfc some aac; 11 do In do., oprolibeinos do pas-o, ests'i ci " solve.- cs
Ha s 0 as preooupocOes, s rim'; bud , ;sqoifo
que cri-odve o in teio"se (1110 to 10 pc':o.
reco, s'ntOo, (Tin () 	 O ,,_0 1ircs'k-c 0 iflgi'a[o.
Porq uc, em 1974, apescim' (10 a Govcccco ic Aver
OS SeUs pronlr'mnas. ncis L'ItbiidaS den' US 0 P0\'O
eio"011 omm boric;' .1 o xpms'cc sis'o chi cc OsilCo
m todo o Brash. RIo acontoccu poique 0

situacOo n5o devia cstam- tilcc 1oa. Ein tc'las
as nacöos (lesenvolyidas cmuanc]o a Situaçifo 0

0 povo so interns, a enm Inanter it dOIilInui-
0 on govc"-ao) . No (!onto, a Gov i'flO, em-

penhiasbo em eleger o Senacloi' cia ARENA cm
Mm'; Gerais, cmii a obro ad]nm i'iT q ;'s1ti','si do
Sr. P.sjmidon Pacheco, Pcmdsu pan a nosso
canclidato Itamaam Franeo, corn o 01DB possu-

c'hid0 p;:nas 200 dimetOrios o pooco mais di' 60
noefeituras, e a A RENA s'c,ritcimi do corn 722
(1!rc'tOr j ; s corn o Coverno do Estsdo e Gos-e;'-
no Federal prolnovendo alegria c den leo dos
laces dc todos os Estacias do Pais . Pmatica-
monte a ARENA pecsieu as lflltimm eleiç'ilcs.

A segunds;, 0 pr.; V. Exa. loia em sc:mihu.
Osieni clove eLm' sonhcindo no lcic'ncmito 0 ci
(loverno do Estade, no p;oror no II Piano
do Desenvoiv;rnonto una taxa do crcscin;en-
ta cia ordeni dc 10,7%, qecindo ssmbeinos c',,,
o Governo F'edcrccl we hasia c',tobc]ocic]o no
II . Plano Nacionaf do I) o : o'ivcclvirnento FoonO-
flhico 0111;) fOxci dc creseinhsnto da ordc'm (10
10`0 a.a., dadcis as dificsmldidesjrutcrnacio_
'sais, dadas as modidas quo foi obrigado a
tornar, a curIo, a niésfio e a l oogo pi'azo, para
o10ciOn'ir o imp;"sscc 0 as difidl;id,t c ]cs cme Os-

tamos atravessando, JO aolncrte (rue o desen-
vol\'ii,.OI:[o naclonal (love scm cm torno do oft
a. a, N. i-otto ill0 clue tiveino -; csini 0 Si'. Sc-
emctcbrio do Ll;;no,,ccionto (ntmetanto, S. Exa.
lasislc clii (1mm 0 ci Sac am coescico qac c
taxa seTh (10 10,7 'lb 0,1) .ci'amnos cue isIs>aconteça, inns 0 urn sonho do Governo, dada
a res,jp tIe nas'ionaj e mIs r'nsìc'ionaj

Numn terseiro 1)0010, g s ictria do salientarquo secUre n;i sode di AIJENA. pee estfi cornpmo"iio novo, arJcujrj,io f101o I )cpupdo Cariesfiboy, jib cord) scus S's 'essores e funcion;brdoscn ifo;'maizccdos con' s.csi caibicm,ia P't ARENA
do lado esquei-do do unifoimno, isle 0, do
Ii bo do eec-mOo. I ulna sede dnu jJo bonitci,us foi l namgur;c(l;) s'gundci-fcii,1 passada . 10a We cia novc ARENA. 0 povo Eeoc entti-
Siac. mailo corn estc desenvolvjmenbo Espemi-
'110; clue, corn ('Ste ext.'aom'dlifibc-j () esforço (be
dJo.envois'imnenfo do (bo;'emao de Minas e (ha
ARENA bnaugorci p do a sma nova sede, sum'ja
cdnento' uma nova ARENA, we possa pm-u-

a1o':e' a tdl j cicba,Je (Ic 0.1! ic's (I "r,,ics.

0 PR. ') EPUT .\,DO VICENT}.: (cJ3J.
BA -- Muito ohrgclo Ws V. Ex; (la em
missbio silficil. NO a vejo sincei-ci :ienP-' Sulc'i
a esta trib'laa corn to;]a a tron'mjjj]irl'1p0 por-
que 1100 0 omeciso quo' so sea 1111) grccmide or;-
(tom, nOo 0 p;cci o qse se tonha gr,lnc]e ml ' -
ligOncia C nern quo se saa connhecokor o n y0 1 4'd;-
nisfma'Pio pubhea, pain fczer a dcfca do Go,
Verll ; cci' Aure! I no Ciiav; S pc;c'u dc'
fende pom Si InesIno, E, quanilo suh;nios a
mta 	 minci, o f,:'enoc corn a tman pjfjjb ol ide
olue 0 . Ea. pod -' not,cr 1:010 nioilo Pc (abc-
fliciS Porcue se trato die urn Goe rn,i tOo cx-
fieoi'd ini.mio. tOo s'o1[do para as ntomoss
do povo, ojuc ternos bn'azer - 	 c podlanio
rn' tiru:i iced uni 'lici e ,iilcl 1' obtc - hubO (  ci
fazei- a sua ci eLsa, mccc UM '1' rnon:brccm- di ('Cd'
o Govemnado i- tern feito  lcl dcfesa;bo, interns-
CS (10 P5>50

1 411o']o fcc];> ccc o pcsoi so'i'ici, f.m 1000.
0 p ovo sonha corn a ('OfltiflSl j (I;;>iO ci; AIft,N ftq'e so tam prcorucodo cccii) as ass " , nos sicinterc ;so ao povo dc Olinos Gel_ais e
Ninguem ncga 	 e V. Exi. tambCrn 1110 mccl;;

tu. 10 0 ClUe o Go"erno lcfli folIo uo br eec'-
se do P0 0. Se WSOM09 citar. or's' is iris-los
dc (oslo nina re'injOo Na cIrca feds rb, i'crflo
o liocnenl do camnpo ss r a',lstl]o (fl to(lc',
as mcmn[os do Pals, rercl)('fldo
mnO(ln'o. i' I 'cc]] a fl cEo lipOccent" 5101.01 VCI so'; 	 >
traiiaih;icioc' rums 1, do cori;frcio c on jucyi,yh,
todos cbs's ro a chindo ma lhoft de cd rmes
0 povo 6 e 1110(11) 'icr; 1 a reed em ];enefjci
do Govs'mno .Aqui. cm 111 'ias vuco. e
Excc. On Jc>iTihbIll, 0 PJaio do Dorsccavcl sd i ' -
to ciuc o Govern 0 pretende fcczs'- - 	 r t( cciverb ;> p1cc> iso. constando j ib Jo Lrçc.c'csi.
V. Exa. nOo vai (IIZOC, como ja sib','
men! c, (I tic' ISSO é Impensis Cliii (less"(), 0cc
protoio]o do Goveino, poi'Olce, para ci cec'l -
Zacib:) (10 lcd;; esssc obri. Sc donsto a
no 0 ç us nta V. Ex a, pO t 501 uS ii at 	 I) SR DEPIKADO 0 	 \	 Ii OBIP °Vi m!015 oiupliccid a c c tripl ica 1 as psu-a a Seems - 	 °A 	 Oluito ohi-ft'ado, n 'bI"c lii'er do 01DB,KW d iScO11, an E'Pic;e'o C ci 5 r ci 1	 Dcputsdo Erniho Hadds'u, 0. 	 fsIIsi (10enfim, parci todos os OrcOos nice Win.por finn- 	 i'csUltcci!o dos 00962sde 74 Diss' no iniciohdaii e pri ncipal c irndic:ta o homoma we o 	 do flies! P ronuacPn)e'iia poe a P_RENA fobGovern odor Aurc]iaao Chaves teni UroesIrc(i, 	 c)pclflhlado ci' sumpr;'sa, e V. Exa. nbo noga isso,
fizec scmpme a fbgura pc'incb'al Pa sos, 	 1	 ')e fato, Os scrc';iftf;is nOo 	 floral am qac opal-ills tmacOc 	

__-
to ; contecesse C) pos-o iio pod 	 soia	 Lar COfl-

- cc as O'ohcs, onh0o 'otou con bra o Govei-no
E,tcto,os do D](110 cccomdo, NOs oak-os scibenios
poe o probiemeia 0 iflie s uaclonal, e, quanta a
0:50 qaosbiio do dlLldflCfltO do pieco do petrifileo,
0 Govomno Iirccsil 'ho n;dcc tcmu a vr corn
boo. E urn iroiibc::ia ('iC ; dot tad.: o munslo.

Qucro m'.' poiiolei'' t;c,bos oc its-os abet-
0', c lo, ft cci> cd,;' I S. Ext.

lila 510 otinLs:io do Governo osineiro, do so-
,ho n' 05010 sIc pricoor a tax; do er o ilnento
la osdern do 10,75o ao 0110 Pa.,so dizer a S.

Exci., pro-lian 0 it cxp;e ccci> do proprio 5;-
reel lie CO Pianftcsnms c!o o kanbial (10 Sr. Se-
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a men \'er --e nisso nOn vai ummrn (lose de ro nesta Casa, por ser estuclioso e inteligente
otimisrno - o BrasH, pela SUa POtencialidh(dje, Portanto C Para mirn uma grande responsa_e o pals que ate agora tern den1 onstm . id 0 sofrer 	

hiliclatie responder a urn aparte de V. Exa.,menos corn esse.s prohlern t s . E Possivel que, 	 pojs V. Exit., quando fala, tern sempre cm
dc agora em (liacte, possarnos sofrer mats urn vista o 

hern-esttr do povo c entende profun-
pouco e eheguemno5 it atingtm' ((S a % scm quc 	

(lammiente dos scm prob1emnas.
tragamos dlltiCuIdauJes pain 0 flOss0 Povo.

	

T t1 e foss pioi Sc ti (SS inns dIme (Ilmmnult 	 \ Exa c oinbatr u a fixaç rn a priori da
Neste c tso cst tn lions p tm tnclo t in tm ch (to 	 I t t de ck scm oh irnunto .Posso (bin i a V

	

ctrrn die umna vez o (f il e nit e recom nendiOvel 	 Exa. que esta tax t cieve ser fixadla mesmoa priori. NOo se adlm j te fazer mnajs nacia hojc

	

Quan do o Brasil y in liii crescendo t urn 	 plancj

	

sent 	 alliento Quando se cstithelece ulnataxa de 10 a 11% an ammo e ha lXatfln5 a taxu 	 ta x, (IC dlesenvolvimeitto, torlos os problemnas

	

Para 2 a 3%, isso trouxe urna Situic50 pelt- 	
tern que sen levados em conta, im1c1usiy os

	

gosa. Talvez Scja meihttt' mesmo que se puic' 	 p rohiernas soeiajs iflternos c extennos e. sobre-
(Ic 11 Para 10%, A6 ch egarmo 5 it lililit tax-1

tudo, Os problemas econOmicos .Nitturalmente,

	

razoOvel. Mas me,, Po lito dc vista. data venb,	
podem ocorrer alguns imp revistos os quais

	

Olseordla do de V. Exit, no quc' eonce]'m 	
dcvern tambCrn 	 - calcitlados set- 	 tax-

no crescjmenfo (less, Utxa de desenyoiyjmiien to . 	 -.

cretário da Fazenda, que é uma taxa pessirnis-
ta, porque Minas está crescendo, corno cres-
ecu ate o mCs passado, na media de 16% ao
ano. natural que o Brasil vã suhir a uma
media (Ic 5%. E infelizinente existent
cut a taxa de crescimento vai ser negati-
va ou nula. EntSo, é necessãrio, Para quc se
verifiquem esses 55r, que haja outros Estaclos
que cresçam mais do que a media normal
do Pals. E Minas, gracas a Dens, gracas ao
Governador Aureliano Chaves, gracas a esta
AssemblCia e ao povo mineiro, trahalhador,
ordeiro e progressista, este Estado cstC inclu-
ido entre acjuelcs quc apresentam major par-
Ic (10 crescirnento (10 Pals. E nCo é apenas
uma suposiçSo; é coisa afirmacla c confir-
mada pe]os próprios deputados.

Quero referir-mc tarnbCin a nova ARENA.
S. Exa., o nobre Deputado Emilio Haddad.
hrilhante, inteligente, culto c legal lider (10
MDB, fala que a sede da nova ARENA cstã
organizada, mas S. Exa. nan sahe quc a man-
guraçCo da nova sede e tambCrn a inaugura-
cão de urna nova mentalidade. NS( é so a
secle que cstã organizada, mas 0 coracCo (IC
lodos osarenistas espaihados por este Eslado
afora, a traha]har Pula vitória cIa ARENA
flOS proxirnos aflOS.

0 Sr. Deputado Sylo Costa Nobre Dc-
putaclo Vicente Guabiroha, ouco entusiasmad 0
o "entusiasmo" de V. Exa. pela nova ARENA,
pelo Cxito do atual Governo . Apenas a titulo
de esclarccimcnto, Sr. Deputado, jã que con-
cordo coni V. Exa., cut gostaria (IC
salicntar apenas 0 aspecto politico, jã quc nan
son expertexpert em finanças C taxas, corno V. Exa.
acaba (IC afirmar dessa trihuna

Conceitualmcnte, gostaria (IC fazci cluas
rclificaçSes, porque entcndo riiferentementc
de V. Exa. A prirneira, é concernente a parte
politica, quando V. Exa. afirrna (JUC a ARENA,
na eleiçao (IC 1974, foi apanhada dc surpresa.
Em Minus, nSo foi propriarnente de surprcsa.
Y,-to seria possivel que fôssernos clisputar uma
elcicão sent saber que corrcilamos o risen
(IC perder ou ganhar, cjue são as duas situaçoes
corn as quais podcmos deparar nuni pleito.
Sc concordasse quando V. Exa. disse quc a
ARENA foi apanhada de surpresa, seria como
urn soldado na guerra quc, chegando ao front,
lembrasse que esqueceu o fuzil em casa. 0
que tivemos foi urn Governo drãstico e desgra-
çadamente apoiltico. Os onus do Governo
Rondon Pacheco recairSo sobre nós, deputa-
(los, quando as possiveis virtudes on vantagens
serSo semprc creclitadas ao narcisismo daque-
lc Governo. Dc forma que esta é a minha
primcira rctificacSo . Acredito tarnhémn que 0
estusiasmo de V. Exa. tent razão dc ser, cm
virtucic do atual Governo, iii que dc difere
diametralmentc do Governo anterior, que, pela
gi-aça de Deus, Sc foi em boa hora, corn a
reducSo dc urn ano no mandato.

Outro ponto, nobre Deputado Vicente Gua-
Inroba, rcfere-se As taxas (IC crescimento que
V. Exa. acaba de mencionar. Por sinaI, ha-
via afirmado que nOo era expert neste assunto,
mas,rle outro assunto a quc V. Exa. se referiu,
entendo urn pouquinho. Quando V. Exit. fala
(Ia taxa (IC crescimento dc 16% cut
Gerais c (Ic 5% em todo 	 Brasil, acho, no-
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bre coiega, quc o principal motivo da crise
brasileira, dentro de urn contexto maior, Se-
na a crise mundial. 0 Brasil estO justamente
flu crise da taxa de crescimento, pois estamos
assistindo a uma competiçOo de cscolas eC0
nOmnicas. 0 ex-Ministro Delfim Neto, através
(10 Sr. MOno Hcnrique Simonsen - que flOo
poSso afirmar se é seu ade,pto on diseipulo

produra, dando rnau exempio, orientar
urn pals que não tern condicOes dc ter urn
rlesenvolvimento numa taxa de 5%, pois ja
nOo fain em 10%. Acredito que a rnaior par-
te dos nossos problemas estejam ligados justa
mente ao fato dc termos urn Min istro da Fa-
zencla que, não querendo percier Para o SCU
antecessor, estO a prejudicar o Pals, nOo upon -
tando 0 certo, Para que nOo tenharnos, du -
rante a sua gestOo, uma taxa de desenvoivj.
menlo mnenor (In que a anterior.

Portanto, ilustre colega, nOo posso con-
eoi-dar corn o seu ponto de vista, porque sou
contrOnio a essa tese. urna vez que as dificul-
(lades do Brasil dc hoje rcsidern nit politica
de planejaniento executada peio MinistCrio da
Fazenda. Veja V. Exa. que lernos hojc criado
urna figura de quase super-homnem on dc urn
1. 9 ministro, atravCs (10 Ministro cia Fazenda
quc C, afinal de contas. o homcmn que planeja,
o hornem que paga, o hornern clue arrecada,
o hornern que dita a polltica financeira Para
o Pals. Portanto, nohrc colega, divirjo de
V. Exa., porque tenho entendimnento diferente.
Acredito que senia urna foi'rna de minorar ou
de minimizar a crise brasileira, que, como
[odo mundo sabe, C parte (Ic ijin contexto,
(ic urna crise mundial. Mas cia persiste e se
agrava na mnedida ein cjuc o Ministro da Fa-
zenda procura cobnir essa absurda taxa de
clesenvolvimento, quando sabernos que, corn
a infiacao importada, nenhum pals (10 mundo
tern hoje condiçOcs de fazer o sen desenvol-
virncnto corn base nessa absurda taxa de 55c.

Portanto, ficam aqui registradas essas
duas divergCncias, que são muito poucas, JO
que concordo corn todos os outros itens que
\ Exa. hriihantcrnente explanou dessa tnibu-
na. Parahéns, e que o caro colega nito me ]eve
a mal por en divergir ncsscs dois aspectos,
que são pi-oblemas de forrnaçOo sobre os quals
nOo transijo, e, portanto, não poderia concor-
dar cont o ilustre Deputado. Apresento, por-
tanto, os meus respeitos aos pontos de vista
dc V. Exa.

O SR. DEPUTADO VICENTE GUABIRO-
BA V. Exa. sabe da mninha adrniração pela
sua inteligCncia. V. Exa. disse que nan C
expert no assunto, mas, pelo contrOrio, pode
rnos dizer que V. Exa. C urn profundo conhe
cedor dc todos esses problemas. E podemfloS
afirmar isto, porque tivcmos a oportunidade
dc ouvir V. Exa. vOrias vezes, desta tnibufla.
E, scmprc que V. Exa. a ocupa, deve notar
quc faco qucstOo de ficar assistindo a sua
oraçOo ein men lugar, atento, scm perder urna
palavra sequem- das suas exposiçOes, que saO
vendadeiras aulas Para nOs.

Alas V. Exa. tern razOo. Vivemos nurna
situacOo completamente diversa da do rnund.0
inteiro, e este erescimento de 5% que 0 PalS
se propOe a realizar este ano talvez seja ab-
surdo. No entanto, quero apenas dizer qUe

0 Sr. Depi,t..ido S t/b Costa	 NobmI"gn, arenas pitra a gro!ere 	 a generoSj(
e en-

('de V. Ext. NOo son contra d
5	 ereseimento de

t 10% Son Contra, isto sirn, a taxaçOode desen vols' j mimnto U priori. Vejt V. Extt.que (ia ifleidid' 0 lretariwn Ic no eusttt (le  viditC cimsta d sacnifjrio do povo. Qucrn pode fixar
umt laxa da ordern de 5%, poc]c fixar

ii
taIflrnumna de 10%, 15, 20 on tic 0%.A mediciaque 	 ós, dientro tlessa ronjun tuna ' unfilialfixarnos urna taxa ahsur O nda, O seja 5%, Ievan-do-se em coflsj dcricOo os indices do Cristo devida e as dlificu j diadleS cjue r povo enfrentahoje no muundo chegarn Os 	 ennc'1us5 1 de (Prepsst tax, e ri'tJij ente i ntti ngi yei () que mc'preocimpa realmnente e este emeseenjc stjfj-rio aue 0 p ovo tern que fazem', p nrque etc SerefIetj,'O lOgiCa e fafalmente emit nOs. l)eput,t

dos (lii ARENA, qime, na verdadc IlOci Sofitd(sOs verdladeiros etilpados 	 Ficiunoscorn o emus na politj 	 sempreea cia Goversento. sento credit0 c its 	
ea
	 tb 	 c

CO
Govern 	 Painminolar as nlificu]canles I' dlimflinujrtanfe aurnento do custo de vjtli 	

0	 flS-
t, tenl,o a liii-pressOo die que semia rncllmor urn d('senvoIv-

Iflento rnenor, mas (tire Permitissc' no POv)
river. Digo isso pnrqtme somos dc nina mc's-ma "era( e V. Exa., ( , onto en, diescle Ostempos de grnpo eseolam' dtnve a md'sifla can-tilcn t flu eabeca. Eu e V. Exa. jO cl iegamfinsI mctade dc nosnts vidas e, a cacla din t i neaPassa, pc'rttmos rnais o cinto, Gostarja, On-ranfe urn pequeno espaço cia minha vida, dcficar corn o cinto mais largo, NOo tenho mtihuracos no cinto pam itperfa,- Esta é a ad-"ertCncla polItlea qne deve sen feita dentrnido COfltexfo CCOnOItnen) 	 '

Na mecljda em que Se ituitleflta o indjcc' tiedkScnvolvimento . aci-ecIlfo cjne o Gctverno be-
nba ('Ond hOc's d curnpmi_]tt 5Is C quc',icjniettiSe rumj)rimido naturtline,1 te, vi nt n sterjfni alom. do poynt 	 venclatic' aeho (tire. se aMeta C a	 -Na

homem, (ieve-s i'eduzjr a taxa dieclesenynlyjinento Para qne se
COn 	 dêeni mnellioresdleSes die vida an povo, Querernos é viye,'
' Para Isso, nOn vejo importOncia em sacrj-fmcarsc 0 (Ieseflyolvirnenlo

O SR. D EPUTAI)O VICEXTE (iUABIHft
BA - - Muit obrigado pclo itpal'te, nohrc' Dc-

lado Sylo Costa Von procum'at' itprescnta,.le met, p o fito dc vista corn relaçaV.	 o an apam'Ic'urn dos hctmens c l u e nods tdnil-

"Para o iirtj, a rneu yen, é n itzoOyel NossoPals emerge do snbdese nvo1\ifllcflto e é na-tural que tenha ulna ttxt de cicsenyol yjrncntoIJrc'vista beiti acirnt dt estithejeelda Para osPitlses inclusf niitlizacbos V. Exa. hit die con-
vii' cornigo que urna et'ianca, nos p l'iflie j rosanos, cresce hen, mais do quc o aclultoChegamos a tint ponbo em cjue n5o podernoscresce,' mais, Entito, podjenios considerar o
Brasil corno "tuna cii tfiça" , E natural clime oPals, flestc instant( , , cresca hen, mais cue OSEUA em taxa, fOb nO 	

q
o cniputo geral A nosstax - 'tax dc cr cseimnenfo tern que scm- hem maior

(10 que a dos EIJA, cia URSS. do Japan OU dccluaiquer outrct Pais que ji't alcancon urn Pon-In dc dcsenynth'j,,icnto quase ideal.
Corn i'eferêncj t ao part j cio no Govern 0e partido do Governo, estou dc aeordo corn V.

Ex,t. Por isso meSmo dievemnos trahallitm- Paraclue Sejanios urn partido no Govern 0 e nOntint panticl do Go ycrno . V. Exa. hit dc con y ir('Omnigo que toclos os arenistts, ncstc instan,estijo in teibuiclos deste p ropOs j to Temos qimefazer coin que Os pontos (IC vista poli
rn	

ticos se-jam viilirios, que a Pnbltjet se 	 vaiorizada,coo o l lustre, o cxfraordinitnjo GovernaciorAurei j ano Chaves tern procu,'ado f
	 Alit5,

penho d o azcrteos observacbo cssc emnt Sr. Cover-nanio,- ell, valonizat' a elasse polltiea a todoins ttntc, em tonlos Os set's a los. Demitro em
hrevc, meu nobre Deputao scremnos urn par-ticlo no Go yerno e nOnGovern0 	 tpemits o partinlo do

0 Sr. Depatado Jesus i'rincja(/e - Ca orD eputado Vicente Guabirob t, V. Ext. receha1)rinlciro Os flossos parabCns pelo sen rnagnj-ico tm'aballio fiesta Casa. Tomej a liberdacleIc Pedir urn
tarn 	 rninuto de sen tempo apenasdiscorda,. se mile p er,fl j te o ilustre Cole-daqueJ sut itfirrnatis'a segundo a qual aRENA foi colhid i de Surpm'esa nas eleicOc'se 74. Diseordando de V. Exit. neste ponto,nerci tani1jrj, i'('SpOf(i('r ao iiustrc linicr nb[DR. D cputado Emilio Hadlciad Entencbo,
obre Colega, qne a ARENA nOo foi eoliiida
e sum-presa Heitlmentc, cstitvarnos, no Gover-o passatdi, lantct mi Oret federal quanto na' taninal, solt urn regime teenoerata 0 ilus-
e Presidente MCdici (tizia quc n Pais in bern
o povo Ia mntti, Fol urnt constafacOo muitoliz (IC S. Exa. A infelicidlide estii no fatoci (overno t0 fazem' esta vcrificaçao, nOnfOlfla(o itien1im pain c'ntln(cai- o pnvo tarn-
rn cot situaç5n boa. E o nohm'c Go y ern,t cicir
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LA
do Estado, a época. seguia, co'no toilos os
govirno doves, o cliamado paranietro federal
TanibSm o Executivo n5to soabo comunicar-se
coin o L grslativo, e nO', 000 tivenree condi-
cOos do cijalogar corn o povo Vein a eleiçao,
o n50 fonios surprecndidol, porque )reviarnos
islo Slas, quando o ]ider (10 5ll)B arg: menlo
quo o povo brasi1ero voi mat e quo a slioçao
To Pals é boo, S. E:a. clesconhece qic 0 pOVo
julgou a situaçSo ,interior. Agora, hoje, quan-
in 11 MDB vein agitad n e preoctipado apariear

V. Exa., 101 porque vcrificou quo a situaç5o
0 oatra. 0 rcsLddnta Goisel, o Governador
Aureliano Chaves e 01 (lemaiS goveinodoro
arenlslas dn outros Esimlo estibo a'ova corn
unia filorofia difer nte : a rwia é a folicid do
rocol. E O) Prcoc:pa 0 SIDE. porquc 0 J)0V0
0 ye a ao:a ARhNA. Qurla sO favor esa

observoejo o con ratalar-rno corn V. Exa.

0 SR. DEPLTD0 VICFNTE GEAPIRO-
S' - iVuito oUr .lo nobre Deputido Jcsu
T !ndade 0 ron aparto vow travel' UrIho ao

o.sso pronunciuviento Como clnpre, \ Exa.
orn SOt 1itelIgLilC]01, VIOl traZdn(O 0lC1lie

tirnento ; sobre asnntos dos inais jipOlmi1S
trazidos a esba Casa Corn prazer e lio:ii a
(OlilliOs OUVII' 0 1101)00 i)eputalo Hmroi(o
.1505

(1) Sr. Jep Solo IIool[o Lopt's 	 1Ictro
1)eputaJo Vice nte Gua0ircha Ouco 00111 itun-
gao o (1 iscurso I' 	 V.	 prnc,o1mentc
'utindo V. Exa. ( , iv (100 0 sbuaco 	 C0 1et
'111 C) POVO do Mnis I )111 1) 500 (TO Bc_i-

cii. NOs hcje vivornos aonteitos foizc :. man-
vi ribs ilo alegria iJorce iealinerttc o he

-'SLim' sot 101 (11) fl0 1iç) SOVO 0510 .10111
cicvado Ii so gi'acas 1, orira ila ARENA, so-
porte politico do (overno

Gostiria aprrias do 1i1llrar a V. Eva. q c
ostudos revelam (TOO ni ro,ilE taile o Indict

(lesenvolvIlIllcnto (to Brasil croo.mu 10
110'; uItifl1OS 10, 11 (iflOS 1 [OS t!nbmn ( Ss(;
isludo; (1010011:, 110111 qUO 0 5,1:00) 1111111010
1Y;IOOU 55 Vezcl 	 15.01 VOill (I 0' lonitrax' (lilt
lit real 1(10(10. enanto o B1'.11l 011 !tJ000t 0
16 VCZCS, 0 001:0 tt.ibailia.'oi' 0ltO O'OeC(

Veia V. Exit. quo os incIces inolca-
1 q iosIc Jescnvolvmicn to to unia nigOo ni.i
SilO, Ciii absoluto, o auriento Co d'sinvoi-
'II(!iII) i. new 1) (111100010 (10 Pio(iul:) Into-no
Brito Esses silo indices apnas partial
urn pais desenvoivi(bo 0 quo, nit real_dade,
smmholvza o desenvolvimento do c'oa naçilo,
nobi'e l)eputado, 0 o betti-estar SOCIal (10 eu
povo. Isso, no roalidade, nib ocoor:, e V.
Exa. sahe 110111 quo a siivagao (10 nos"a l i t-
halhador assalariailo 11(11) satifz i) m; p 11110 Ic
OOISII aigullia, c quo tambem no I rca so il a
01 LiFOa do .saude a'noa 110 mUiti) a SOlO'.
() nosso ilastre Sei'ietibrio da Fazendv tear
on tic) o que IOZOI 4inda. Veja V. Exa. : d p
001105 (0111 3 , ma notic a tIe quo o Goseiao a: -
tende e1irtinar a doonga do Cha as, o mamm
11101 do tralialbirdor rural, e S Eva. arr:11cu
losir Iribuna quo a 5,iu0000 tIntrUilhador
rural S excelent' . Este, cm '. irtude la 1110 1
hahjtagao e de problenias cia SUa a1ucntag;o
(01 V1rL,j(je ito scu baixo soEtolo. e bib mormon 10
it rningua, contamina;lo polo do riga do Chagis,

a nre'liala quo o Governo c 15 proton-
a to To quo vol acahi 0 cola a doenga ce Chaga.

Jsto S unia baie]v . Silo pianos quo n5o Pas.
sam tic pianos clot papel. Na rialidacle, so_
monte a substituigOo das casas do Pau-a-Pique
do traballiador rural por habitagoes adequa.
las, cientro (10 padroes do higmine, S clue o_

dora acab'tr corn a tloencvr de Chagas. Exjste
tim evpaco inuito giande enlro c tribaihador
rural e aquelos quo desfrutam do Orna inelhm.
:.lhiacibo social no Pals .Abi' 0111-Si (llStilflcias
(( ( I i v z p1aia ent :0 ecsas duos classes.
cTuanto mais d" scj amos encurtar ossa clistân
cia enimo os rnais pohrer e 05 fliltiS ricos, essa
(liStaf101a esta ficoado cada s'ev una:or.

0 SR. 1)EPUTADO VICENTE GUABIRO
BA -- Agradtgo as palavras elogbosas lie \'
Exa. Estou do picno acordo co l, V. Exa. corn
rofero' ia ao trabaihacior rural, mas quero
'liseordar. porciuc CU riSo cli SSI, 0111 rnou dis-
torso, rue a situagibo ito tral iOu ' dor rural Se-
a exctlente. Disc qIe 0 00Vt'i110 oslO pro-
curando Illelliol(0a(ituag5e. a''leSentando
c'ertaiolugOes, nuals 1103am aro 'tiitia rnSdj.
ca apo s ent'do ida. etc. Cop i voL cOo ao salárjo
t'vintmno. roeonhgo q000nlCreOSmlrlO subir
cada vez mais o saiOrio. Son daquelo; que
scmpre defendcni 111fl saiar'io tv-do vez mais
11111) 111' o lrahv;ln,n. or, P;_)iVlU, iaccbendo
urn 111011101' salOrio, ole tenS condigOcs fIsicas
do prodazir nials. ESiOLi ( 11c ac ordo corn V.
10:1. fl'OO OntiCO e diqo cue o Governo tern
procul"Wo SO1UCIO1IIli' ValboS p'oblomas . Este
1110. me r0), itoii UI_I auiiioiih., tic 4205 . Fol
urn ittirnenta hcai, tenilo (ill vista os aurnentos
bos Oitbnos aflOS . 0 Governo POCuroU tarn-

bOtin desvirtculmrr o ';al.mrio irilnirno dos outros
salOrios, para que poSs0 cltavar lmla1S 0 salario
1iliIl11110 beneficialido, as 1111, o trabaihador.

Quan to S doença do Chagas, eston tie pIe-
no acordo coin V. Exa. F'ui iiresidente da
CODEVALE. 0 Vale S a regi5e quo unais so-
Ire corn tt (loencu (It CU igos. l'osso dizer que
existem UlUfliciplOS em que 0; tScnicos aeon-
solliarani suhslituir sii;s casas ari'uinadas por
°IOV.S 1' icUnc'as . Dedotizar minenas nSo S
oluc1o. () St cr 0 10 1 1 0 do So-Ode irS tomar

prov- iiesse seutido.

.\pdnas Inols algumas palavras, Sr. Presi-
I, porcine subi' trihu 00 ROi analisar 0

pronunciniento do 11(11)10 Deputado LuiZ BaC'
carini. Do todos os !tells, folio aponaS urn.
Lncruanto S. Exa. falava a respeito das nosSas
finoncas, S. Exti. rccomendou ao GoverflO tra-
till' cia Stiflianieflto (bias. N10 sci o quo S.
Exti. eovprocnde pm' sanoamento cias TIOSS2S
fin ancpi' , urna vez quo o E,taclo estS rigOro'
samcitl . 001 tllmi corn todos o'ens ptigafl1efl
tos.

	

Cl S: 	 I) p'S'.'o Li: fl 0C('liill - Eu
'tie rc'Lrm a dIi I:[to la, Ia intcrni e externa.
listS mit in voto (fl1 	 lei ) U 7 11'os p1'0jetOS do
(1 gaul rob 	 one 0 Estado deverma proCurar
cOn'l)li(Iil' a nossa cil v ida oxtorna - 0
nb o c tS sendo teitcl - e , no quo se refere
S ii ivid vi in bti'aa. muon tel' o i'ras rigoroSo C0fl
[role sohrc as OhrigacOes Reajustilvols do Te
snoro dc Minas. Seni esse controlo c sern a-	 , .	 - 	 aavera'o'rsoiiiiacoo do (livida exberna, 1100
n.inca a consoiidagao dmts finanças do Estado.

0 SR. DEPUTADO VICENTE GUAJ3IRO-
- Para finalizat-, repito, o Governo estt't

rigOl'OSamilontO em diii corn seus pagamentos.
So ole (love, nSo deixa do pagar. E urn Otima
cli 011 1 C

0 SR. DEPIJTAD0 SYLO COSTA - (Pi'o-
fere discum'so, quo, p01' n5o ter sido devolvido
pelo oraclor, serS publicado em outra edigilo.)

Questöes de Ordem

0 SR. DEPUTADO LUIZ BACCARINI
Sr. Presiclente, o Minas Gerais de hojo publica
trés projetos do lei do inioiatis-a gUs-ornamen-
tal quo autorizain o Poiler Executis-o a con-
trail' oniprSstlijios : 0 ,pI'ime j r'o 0 () S(gilfl (it).corn a Caixa Econôni j ca Federal, 0 t) terceill),
corn o Banco Nacional do Desens'olyjn10ns1

Acontece, Si'. Presidente, quo so [rota do
autoi'izaciio Para quo o Poclei' Exocutivo possa
contrail- ompréstinio Entcnclo quo 1100 se Ira-
ta, portanto, do projeto do lei, was, Sun, do
projeto do rcsolucoo, Esta Casa, 110 anti pas-
sado, receben do Governadni' iflenSagoni lit)
mosmo sentitlo, ploiteanclo elnprSstiino inter-
no em foriria do projoto do lei, quo tomou o

1.261/74. No ontanto, a Mesa, atenclenclo
a urna quest,-to (to 01-den), oilcalfljnllc)rl 0 P1'O-
jeto ii Comiss5o do Justiça, o osta houve pcir
bern dotermintu- quo so trabava (IC pl'ojoto tie
rcsolugOo, o quo aliils fol c'uniprido polo Mesa,
transfornianclo a lnenSag governafl0fl tat 110
Projeto do Resoluç50 n. 1.234.

Desta forma, Si'. Presiclonte, requoiro que
os trés Pi'ojetos sejarn cn calninhniclos 0 Cowls-
são de Justica a fun tie (1 110 eta elrlita sell
parecer, inclicando so So trata tie pro3eto tie
lei on do projoto do res ohiciio, antes do se
dar trarnitagso aos refei'idos pi'Ojelos,

0 SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - A PresjdSncja consiciei'and ii a
relevâncja da quest0o ito oi'clemn levantacia po-
lo Deputacbo Lujz Baccai'ini pilssa a docidj-la.

A Constituigso Estadual, no artigo 76, os-
tabolece' "Compete, priva [iValnen be, ao Go-vernador- incjso XV contrail' omnprSsl-
'nos extei'nos on intel-nos o favor operaçOu',Ou ac ordos extei'nos de qualquai' natureza,
lPós autoi'izaçao cia AssonibiSia Legislativti,
obsei yado o disposto no item IV do art. 42
da Constituicäo Federal,

0 art. 42 do Constituigso Federal ostaho-
ieee: "compete pi'ivativamonte, ao SenadoFederal - j aj0 IV - autorizai' emprSsti-
lObs, oporacOes on acoi'dos extoi'nos, (10 quai-
tIler natcireza do intoi'esso dos Estados, do
9lStri[o Federal e dos Municipios ouviclo o
Podei' Executivo Federal".

0 Regimento Intorno da Asserni,iSla Le-
glslati\.a estabelece, no artigo 206. inciso XVII,
tile, dlentie outras fin alidacles, o projeto dcIesoluçso (l estina-se a aprovagso 0(1 i'atifica-
uao de convOnjo, oonti'ato, 000rclo o [cr1110
thti0, Torn-se ontendjcbo quo o empréstiinoI Iflocialidado do contrato; corn efeito, I'ontes
le Miranda afii'nia clue 0 "empI'éstimuo 110

art. 45, II', da Coustjtuicão do 1967 (art. 42.
IV, C.F. 69) estO no sontido do rnOtuo" E
esto é uma ospéoie do gOnoro contrato.

Eni virtuclo desta oriontacijo, ate o mo-
Inonto, Os peclicios do autoi'izacjo Para con-
ti'air empréstirnos extornos 0 interilos tOrn
sicbo feitos atravSs (10 pu'ojetos do u'esolucSo,
quo I'epresen[am in anifostaçso peculiar do
Pocieu' Logisiativo, Citein-se aqui os prococion-
los oonstantcs cbs Rcsoluç'oes n,s J.086,
1 .090 o 1.097 (Monsagern n.s 320. 323 o 400),

ii dc so aoreseentai' que, embora o cons-
tituinte estaclual nOo tonha pi'ovisto no art. 31
cia ConstitujeSo Estadual a eornpo[êneja pri-
vativa do Asseniblé ja Para autor jzau' os om-
prSstimos piiiblieos, o constitu j nte federal os-taholeceu so y cia coinpotOnoja pI'ivativa do Po-
(to' - Legisiativo Federal tills autorizacOes; Os
Estados, conforme o art. 13, 1110150 III, do
Constituic5o Federal, roger-se-So polas cons-
tituiçOes o leis que adotarom,  rospoitado, don-
lye outros principios, 0 processo legislativo
federal.

110, ainda, Urn argulilonto do natureza
lógica: como podo a concoss5o do uma auto-
l'izaçSo dada polo Legislativo ao Exocutivo, a
pecliclo desie, fiear sujeita S ii quiosoSnoia do
Executivd) . alcoves cia sanç0o? So o Executivo
pettlu autorizaciio ao Le gislatis-o, a concossSo
da autorizac5o nOo pocie ficar submobida S
sua aquioscênoia on nib, através do sangSo
on veto. Imporativos tie lógica dbotoi'minarn
a olaboraçilo bogislativa autônoma pola Assern-
biéia em matéria do autoi-izac5o para contrair
ompi-éstjmos pliblicos"

Essa oriontacSo JO foi seguida polo Pie-
sitiOncia cia Assonihiéia, em SittiacSo idi,êntiea,
no ano do 1974, quantio fol apreoiatla nosta
Casmi a Mensagein Governamentai n.° 474/74.

Diarito do exposto, a PresidOno ja, revo-gand0 o despacho que recohei'am os Projetos
do Lei n. 5s 299, 302 o 303, i'emete as Mensa-
gons n.°s 124, 127 e 128 0 CornissOo do Jus-
tiça, quo poderS, ont5o, so assim entonderom
sous membros, aprosontar S Casa projotos do
rosoluçao autorizando os ornpl'Sstirnos ploitea-
cbs polo Pocior Exocutis'o, E a cleois5o dti
Presicl6ncj0

O SR. DEPUTADO HAROLDO LOPES --
Sr. Prosicionto, o Mines Gerais Dicirio doLegislajir,o _de 19-7-75, puhlioou uma deli-
beracao cia Mesa cia As,emblSla Legisiatjva, do
nO 174/75, em quo so ostabeleco nova compo-
sicSo do classes no Quacbm'o Pormanente da
AssemblSja

A meclicia, justa o huniana, recebeu osaplausos dc tocios nos, p01-quo voio corrigir
nina grave (listOrcijo quo so vei'ifioava no
ciasso dos taquigrafos, quo, pelas delihoi-açoes
anteriores, ficarani possinlamente posiciona-cbs no quaciço ftinc jonal cIa Casa. Polo novaoornposiçi'jo oriada na Dclileraçso n- 9 174/75,forauul-flies atrihujcbos os nivois V-41 a \'-50.
Cumpria ao órg5o oompotonto cia Casa pro-1nov01' 0 l'oii]afloja men to dos taqnigu'afos de
acorclo coin as regi'as ostabelecjtias nas delibe-
u'agcSos antoriormente baixadmis poia Mesa, a
exomplo do quo ocorreu corn tocias as ciemais
classes do Quatiro Permanente do Legislativo

d0'l
305



57-4 REUNIAO EXTRAO'DINARIA AS 20H 30MJN DE 31 DE OUTUBRO
DE 1975

mineiro Aconicce, porém, que jâ se passaram
mais (IC trés meses, e aqueles operosos servi-
(lores - - alguns corn mais de 25 anos dc rele-
vantes servicos prestados a este Poder, nunia
earrcira que todos nos sabenios (lifI cii, irdua
C cansativa, coino é it taquigrafia parlannentar

continuan) todos estanques, e coin sérios
pi'CjUlZOS para a classe, no cargo inic jal (Ia
cai'reira, sem ciu, ate agora, qualquer provi-
(lencia fosse toinada, visundo ao i'einanea-
mento a quc' fazeni jus

Dirijo. portanto. 11111 \'ecfliCfltd' aj)elo a 'is.
Exa., Si. Presidente. no sentido de dctcrrninai'
ao órgCio coinpetente (Ia Casa quc proniova ()
rernanejainento urgente (los luncionari()s (II
taqi,iigrafia, por Sc' tra tar die nle(Iid a justa c
do mnaior interesse para esse Lcgislalivo

0 SR. PRESI[)ENTE (DEPUTAD() .JOAO
FERIRAZ) - A PresidCncia irCi deterininar
providencias pant quc possa responder Ci ques-
tao de ordem (In nohi-c I)eputadn Haroluln
Lopes.

A CornissSo (Ic .3 usliça opinon, cal sea
pai'eccr, pela inconstitucionalidacic (10 projelo.

Matéria Aprovada

PROJET()

Projeto n. 280, do Sr. Governacior
Estado, que consolida a Legislaçiio Tributári0
(10 Estacic de Minas Gerais C (Ta outras provj
(lenciaS

REQUERIMENTO

Do Sr. Deputado .JCstis Trinclade. SOljCj
tando a retirada do Projeto n- I 47, de Sna
autoria, que disciplina a funcSo de despa.
chante estadual

PAR ECER

Parecer contrario da Coinissijo de Justica
sobre o Projeto de Lei Comnplementar n- 9 4,
(10 Sr. Deputado Jorge Orlando Carone, (ex-
Pi'ojcto de Lei Complenientar n. 9 10/74, de.
sarquiva(1o. do ex-Depatado SehastiSo Pinhej.
10 Chagas) que altera (liSpOsitiVOS cia Lei
Coniplcmentar n. 3. tie 28 (Ic (lezernbro de
1972.

pRESIDENC1A 1)0 SR. DEPUTADO JOAO
FE BR AZ

Comparecjmento
,JOo Ferraz 	 Fernando Junqueir t 	-5'iisOii Tanure - I dc j o de Souza Cruz ----5(11(1

irges - Pedro Gustin -- AntOnio Dias - Am-ur Fagundes ---- Cicero Dumont --- Gyro Ma-
ael 	 Ddlton C anahrav1t - Emiljo Gallo ---F_)Jjlio Haddad 	 Fuclicles Cintm-a 	 Fihio No-ml --- - Fihjo Vase 	 Gerardo RenaultHumberto (Ic Alrnejd 1 -- J00 Pinto Ri-
eiro - Jorge Orlando Garone - Jos(, Boni-
fjcio Filho 	 José HonOrjo --- José Lavjola- Kernil Kumajra 	 Lujz Baecarjnj -- Men-
les Barros ___Milton SaIles -- Neil' Jabum- -
Xilson Gontijo 	 Nunes Coelho 	 PedroNarciso 	 --- Rairnundo AIhei'garj 	 - S3-loCosta -- 	 Pompei

do aço, mas apenas, e por e nquanto, mais Urna
ferro'iia (10 rninério. Segundo o ministro, a
nova ferrovja semi'! 	 Segundo tecnicarnentePa ra transportai' anualmente 200 milhOes de
tonelaclas die rninCrjo. Sc aceital'rnos como
certa urna indicacao geologica estin'iando em
5,6 hilhdes as reservas de min6rio no quadri-
lOtero ferrIfero, e soman a capacidade ins-
talada on por instalar na Area dos transportes
por graneleiros e so Ijor granelcjr05 todo opotencial estarO exaurid 0 dentro de 15 anos:
Minas cxporta atualinente 60 mnjllides de tone-
lacIas anuais de rninCrio, mnas elevará tal
indice a 130 milhOcs dlentro de quatro anos,
utilizsndo os trilhos da Central do Brash, Leo-
poldina e VaI do Rio Doce, pela Vitórja
Minas. Majs os 200 rnilht5es da nova ferrovia

dentro die 1.00o dias -- teremnos cntmio 330milhOes anuais s ubtra j dos de Minas Daqui
a 15 anos, nada So huracos, apenas huracos,
eis a verdade

Eviciente que Minas Gerais n5o se flega
die moclo algum a eontribujr Para o desen-
volvimento nacional. Tern feilo isto ao longo
dos sCculos Todavia, C indisp ensO'i. eI obtercompensaçoes adequadas As que ternos re-
cebiclo niio sCio justas Querem-nos transformar
an-la parte (10 iTiinCrio aqui 111 eSmflO - F nit-to
apenas na foirna dc hens intem'm ccjjOr j os mas,
especialunente de hens finais, Vale (lizer, nOo
apenas chapas ou tamugos, mas tambCm hens
finals dc consumo na verdadc os geraddc riqueza c criadlom-cs d 	 ores

e emprego. Para isto,nijo C adm jssivcl a res j stCncja a ilnplantacao
dc projetos industriajs no Estado, notadamen_
te no rarno dos hens dc capital, corno ternacontecjclo SOT) Os amgumnen05 Inais Pueris,
como esie de dizem- quc Minas n5o tern voca-
cOo para produzii' hens finais, so hens inter-
mnedi0i-jos .Avaier tal tese, nada se muclarO
"It ceonOinje (( em tempo algurn. Gada
qua ' fan'! o cjue estiver conden(d]o a fazer.
mas isto n5o C aceiti'!vel no mnundo de hojc.
Os qpelos a des con centr((cOo em nome da Se-
gul-ança e do equilibrio interno. e a diversi-
ficacao industrial em norne da ordem social
e poiltica, autor jzam-n a cori-eçmjo cia economjani nomc' 

d
os interessadlos ma j om'es dla soeie-

dade c de toda a NaçCio. afinal dc contas.Se n ecessOrjo pois. utilizam- ins trumnentos decorreçao, que sejarn empregados para viabili-zar a dlcsc oncentracao e a divers j fj c1tc5to es-pacial do setoi- industrial on agroindu,tj]

Quanto, ainda, 0 nova ferrovia do mine-
rio, ye-sc que Minas, alérn de seguir expor-
tancbo o scu futuro, ainda o faz para favore-
cer diiretamente unia Area na verdade critica,
O Rio dc Janeiro. Incurnhiuse o Minjstro
dos Transpoi'tes de dizer que, inaugurad a
nova ferro\-ja Coin linha direta ate Volta

MATEBJA APIlOVAjj.

Emit 	 li scuSsCjd( imnhca

Projeto de Lei n.' 239, do Sr. GoveJ-nad p (m'To Estado, que autoriz t o Podcm' Exccutjvo aliar terreno 0 Empresa B ras jleii'11 dc Coirejos
Telégrafos na cidade dc Passos;

Projeto de Lei n.° 240, do S". Governa-
or do Estado, que (16 nova rccIacso an art.do Lci n. 6.303, dc 1. (le mnaio (le 1974.
lie dispOc sobre a Regjmjo Metropolitan 1 dclelo Horizonte e (Ta outras provjdCncjts

Transcriço de Matér'ja

Editorial do Eslcu/o de i1ui05 de 19-7-75,an scrito nos anais por Solicitaçao (10 Sr. Dc-
"'ado Sérgio Ferrara, atravCs do Requeri-)ento 1171.9 544 aprovado em 3 d975 	 lie outuro de

"ESP0LLsG,,O

Mina s Gerais n5o pocle ficar surpreendida* iflodo algum oin uma refemCncia do Minis-dos Transportes feita
Iidacle cia ser 	 numa pcqucna lo-

ra da Mantiqucira, Quciroz
*ao anteontem 	 ETc USOU a exp1-ess51ao predlizer que, clentro de 1.0o0 clias.

de mjnerjo" comecarOo a correr entre
-flas Gerais e Volta Redonda Al estO, pois,amente a v e rdadIe n5o sera uma ferrovia
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si mni'smo, os seus métodos e as suas prOticas,
seus lldercs e seus quad ros e, Sobretudo, sen
Plano (be acSo partidOria c scu idciIrio poli-tico.

	

A convençoo 	 61,11510.5Up1'Cmfio (be dlcbi-pc'racSo partid5rja vcm die eleget- os mciii-
bros do J)iretóm-jo Nacionai, cjue dcvcrS super-
visional' a vida do partido, desdc agora c
duran[e dois anos, e, bcm assim, de constjtuii'
o Conselho Consultivo, o Consellio Fiscal e o
Consciho de Etica. Congratulo-me coineleitos c, particulam-nienic, corn ü ilustre pre-sidente, D eputado Francelino Pereira, c ai.i-
guro-ihes pleno exit0 na lionrOsl( miss5o que
nra iniciamn, qual a (IC assCguI-u' 0 progressj('oengranilecimen 0 do partido c a continuidacle
de sun proficua atuac5o na politica nacional.
os cOrreljgjon5i'jos dirigentes qui' acabani

de concluir seus nianilalos, agradcço os rele-
routes sei'vicos que puestaram Em cariitcr
pessoal, realço a cooperacao operosl(, leab e
intebigente quo rccebi do Exrno. Sr. Senador
petrOnio Portela, na p u'csi(ICnc ja di ARENA,desde o inicio de meu Goveino

Outi'a tarefa dc Cxcepcjonal iunpoi'tSncjarealizada pela C onvcnçoo,
b
cm (leeoi'rCncja di

Carta de Principios, de arib dc 1972, onde
se contCni normnas ilo pcnsarnento politico-.doutrinOrio, foi a clahoraçso iTo prograrna
do partido, Resubtou (IC proj eto lancado pelo
Diretório Nacional cm 31 (Ic mat-co Oltimo,
oportunidade cm que sobre dc me manifcs-
tel, dizendo : "Espero quc cste pu'ojcto .seja
debatido, crncndado c aperfdicoado que se
inspire na ideologia di Rc'voiuçso de segu-
ranca e de desenvobvimento integrado; qiue
seja rcaiista; (tue atcnda, sobm'etudo, uis con-
dicSes atuais intcrnas de loSsb Pals c S sun
posiç5o rclativa na eon j uuitura inuniIiujAcredito onet.,-

con) sell fuluro próprio, o prOprio futuro diNaçso. Deve i'ec onhcceu . se (fuc, nesses anos,
muitos e valiosos esforços se (les,pcndcram MISinvestigaçoes de toda ordeni ernprecndidas
contra a corrupçOo, pain chegar-se, afinal, arcd 	 uuziio nmero de atos comprovadamente
lcsivos, sendo evidente hojc quc escaparam S
i'epi'essSo legal, poi' fab ta dc Pm'OVas efetivas
di' valor jum'idico, muitos dilapidad ores dc
haveres puiblicos, prcmiados ate corn urn ati's-
tado, cmhora fabso, de probidade adminjs'1tiva.

A verdadc, tu'jsteperfeiçoo du eondiço vem'dadi' jrnaulentc S im-
o liurnana, é qui' a cor-

rupc5o é (Iiatese cornumu (Jos organism 05 so-
cinis c quc se manifesta corn vit'ulCncja rnaiou'
nos per jodos dc tens[io acresc jda corub, por
cxemplo, 05 (be infiaç5o descontrobada ou de
hipei'infiacso Sell]espcm'anc1i die u'crniss5o acurto prazo.

Eni situacSes como cssas -- c nSo hO
pals que nSo as tenha conbecjdo -- urn tm-
Ill menLo ('ficaz da cbrrupçOo exigc austerjdade('Xd'iml pbiir dos gov('mnamit's a Jiva Vigilancll(
em todos os niveis (be ado inistraçso pOblica,
pI'onta puniç/jo dos re spons5s-cls em to(b os os
casos em (bile a corrupçoo foi cvidenciada

(IC i'spemar-se que nosso arcaico mCca-
ll isuno jud i ciOrie, u'ecoflbieeidaio ('fiR' lento  c
incficaz Os chicanas C Pm'ocrastimlacOes, Sc Vi'-
nba a aperfciç( lum' finu1nuent i' con a ('Oiahoi'a-
c/ho (Ills tiCs Podi'mcs du Rrpumhiica, Pai'a Clue
Sc implanti' 0 tipo (Ii' sançOcs ad Cquadl(s a tais
crimes, evitando-se o recurs) i'iiihora coin
"P i auso gencralizad0 (las ICSSOI(s de hem des-te Pais - a inediijas (be cxccc/ho, Onicas efica-
zes, run vcrdadc, por mais  (fil e i'm si mnesmaclarnent5vejs

Redonda, sera possivel aliviar as linhias su-
hurbanas do Grande Rio, an meSino tempo
em (ie serã eriado urn incentivo ts irokis-
trias de niédio e grande porte localizadas na-
quele eixo ferroviitrio . Varnos, assini, aliviar
o Grande Rio mesmo eusta (In saturaçao
(Jos meios (IC transporte em Minas c distal-
eando as problematicas reservas de rninério,
galopantemente exauridas, alémn de viahilizar
a expans5o industrial (lacluela Area. 0 mes-
mo Rio que acaba (Ic receber dotaçoes fede-
rais de 10 bilhoes de cruzeiros 	 ou o equi-
valente a duas vezes o orçarnenlo inineiio
para cntpreender obras hasicas nos setores
ile transporte, habitacional, saiide c outros,
incluindo 0 metro.

\Iinas Gerais 6 isto. muito de pac icncia.
quen  sahe inesmno resignacai . F pouco de
agressivi lade na reivindicacai (IC conipensa-
cOes pela alta cota (IC sacrificios quc ofcrecc
ao proccsso da cxpansOo socio-economica (10
Pais

F'e]izinente, o (jiVCVfli) (10 l.stado [cmii
sido affluflativo na colocacao (Ills vC1'(Ill(lCS
F o faz scm agredir, scin emnocion al izar o
debates. Ao contrOrio, con ferindo Os reivin-
(licacoes a inedida do lOgico C (l(( SCnsat()
E preciso (lar a Minas (( que Minas inerecc
F dar nOo ( , in 	 di' Minas, inns i'ni flonic
(Jos autenticos inieresses flacioflaiS At ma].
o Brasil nOo irO liemmi, Sc Minas nmm &stiver
hem, ernpohrecendo oil Cfl tOo mleixami (10 dc
desenvolver-se satisfatoriamen ti. CIa ro que
os tempos niellioraram C (LUC a CSpoliaçai(
n5o é mais [So cruel comb an tigamcn ti . Mas
taniheun e J):'eciSo i'econhecer que a c011lj)efl-
saçao a (Jill' Minas faz jus nail atingiu (( J)lttiO
iuiar do justo e (lb unerecido . EstS ainda bent
ahaixo(tile . Reconheca-se, poréln, tuna ten-
(lencia (IC inVcrSao Apr bVCltii,-Ii( 101 eii iill ( lli -
mnente, scm ernoçoes on radicalisrnos, mas
coin veemnencia, ui ilever de todos . "

Editorial publicado no Didrio c/c Minas
de 3-10-75, transerito lOS allaiS p01' so]icita-
cao do Sr. J)eputado DOlton Canabrava, atra-
VCS (10 Requcrimcn to n. 617, aprovado cm
17-10-75:

"1)IARI( POLITICO

LEGISLA'I'IVO SEM POLIT ICA

Falta dc tennis politicos nutria Casa dos
politicos podc parecer uma afirmativa scm
fundarnento, no minimo rnentirosa . No entan-
to, urna ohservacao rapida flOS pronuncianlen-
los desenvolvidos na tribuna do Paiacio da
Inconfidêneia leva S certeza de que, no atual
periodo legislativo, a inexistência (IC assuntos
cssencialmentc politicos é uma evidencia que
lesmente aqueles que seunpre pretenderam co-

bear Minas S frente dos debates politicos
nacionais. Os tempos e Os valores mudaram
(IC espaco. transformando 0 antes inovirnento
Legislativo Inineiro cut um local de apresen-
tacOes formnais de requerimentos, indicacOes,
alguns projetos e coisas do gênero. 0 debate
amplo sobre a matéria polItica ficou para
urn piano inexistcnte c, por iSSO nicsolo, ('OIfl

.,.

	

aqa iuiiuvaiiora, corn essi' 	 i)c minha parti', cumprim-ei o meu (lever,programa, se reavivarO, lutarO, (iesdc logo 	 scm me(leixar impressionam., entrctanto pet,,crescendo, refoi'çan do-se, arri'gimcntan( foi'- 	 campanha aiarmisti c de dcslgnios suspeitos,
i ultima

fas novas, adqu jr jndo rnaior cocs/ho, n/ho so sobre corrupçao, (Iesencndcadrnentepara sustentar c apoiai- o Governo nii sun ac/b 	 Farei apurar as irreguIaridad 5 CJue, fun(]-gover
naunentJ mas para assegurar a conti- mentalmcnte i'hegarcrn a rueu cbnIieejmcnionuidade dessa ac/ho (JUC Sc realiza dcsdc 1964". 	 p romovendo, junto S Justiça, j ulgamento doscuipados c aplicando4lies a

	

Longo foi o carninho percorrido para Sc 	 estes, sancOes
excepcionais, sempu'c quc for impI'escindjs'elchegar a csta foi'muiaçao dos objetivos (Ii)

politic i partidai 1 	 Cons 	 N/ho duvido de alcauçar, assim, os in divIduos

	

un I ecoi (Ill qui i	 i airnente culpidos scm atangir, de formaRevolucao de 1964 foi, em scu iniclo, U111ia, a probidade a d ministi'atjsa (lbs go-nos iffitflto lnlpctuoso de repudjo ( Ia marn 	 abgum
si rnos rc oluclonarios p dr/ho di dinidadcna esmagudora (to povo, as praticas subver- e de honma a nnmn transrnitido pelo mcu ibus-

a estas 	 delas se valendo --
Sivas e corruptas quc, conjugadas - 	 aquclas 	 t i'e antecessoi', o eminente Presiden le Emilioestimulando 	 e	

MCdiciamne acas.am a Naç/ho da derrocnda c do caos. 
Era natural, pois, que se dessc m'elcvo mOximo 	 Quanto S buta anti-O domilbate preinente contra a suhvci's/ho c as suns 	 subvC'rslva corn todas

tragC€bias, inegOveis s/ho os rcsultadosa luta feirenha contra a cormupç/ho avassaba- efetivarnente aicancados,dora. Tais PI'OCedimnentos, de natui'eza tOtica. 	 csforços, 	 S custa (IC inauditosinestava inseridos numa eSti'atégia ainda mui-mesmo 	 (bC nina ac/ho tenaz c Vigorosa e ate
de sacrificios ci'uentos (IC ebementos

	

to difusa, do revitalizaç/ho democm'Otjca, do 	 responsOveis pela sfortalecimento (Jo potcncjai 	 cgumança intemna do Pais,

	

nacional C CIa mile- 	 no longo (bbs ltimos anos.thoria do padrSo (IC Vida (IC umna populacSo
realmente esquccbha ite cut 10 PCI IS classes 	 0 q d CI Sdi 10 dflti it into

Inelos s indos do

imnboi i n uti iente s .	 5S1mn 	 iquilns t dii us irn r( 	 li,ado n to tom (ii stm uudo I CbntlnUaflhcnt(azjo esti it i biC o fiii i urn si dbhmuunnnti s 	 con- I iaiimcnt q do IndliSIb C (omnduziram se scm uni i du eçio definid 	 exterior  € (0111 1 iitilui	 iO de lflSioibs I Ibibjetio5 heiii (Icteruninados 	 paganda C, assini, continua ell, ntivlda(be
juc. aos Poucos, cxigin(bo que Sc the anteijomiha pC'rsiSfcnti'Rev

Anms p aSSam j mii ate 	 a	 ac/ho prcvenfiv1i c mcsmiO ri'prcssi\-l( pamoiuç5o fosse, como caudal irrcsistivcl, ca- 	 manter-se o clima de ordC'm e traljalbc( indis-1an0 fundo 0 sen caininho e construindo 	 pensOycis no flbsso (Id'ScnVobvinii'nto

sen inIcio indefinidarnemite adiado. As rae
ulessa inOrcia politica poileun ser eitadas, Par
tindo dos rnais diversos aspectos e depend,,,-
(10 do ponto de vista dc cada urn. Houve
início do atual perIodo legislativo uma
euforia, corn relacao as perspectivas do
cionarncnto (10 plenOrio da Assembléia, er,
face da renovaçiio dis bancadas, (IC urn nov0
mnomento que se inaugurava para a POiltica
nacional. Especil'tcaniente coin 	 an flOg.so Estado, parece que se chegou a urn impasse.
OS nOV05 deputados esperando dos mais e
perientes algumna coisa, quando estes estavain
circunstancialmente inihidos e esperando
deputados estreantes usarcm de sun energia
L, disposiçOo .lu vcnis . No final, 0 CXCCSSQ dezebo mineiro acahou por mnoldar o comporta.
fluent 0 acanhado (Jos legisladores . Nern roes.
uuio foram (liscutidos conveniCnternente os
grandcs lemas nacionais. Encjuanto isso, no
piano nacional, Os colegas arenistas e eme-
1 ebi '[as dos parlarnentares mineiros colocam

1111 COmnara Federal c Scnolo os assuntos que
preenchern corn riquezi( as linbas da imprensa
nacional . Pot' outro lado, cinbora coin

 raros, ohscrva-se ciii outros Estridos uma
intensa iiiovimentaçio politico-partidOria, o
(Inc poderia constifuir fl(tor estimulante para
nossos politicos. F isso nSo ocorre Ate que
seja encert-ada a atual sessOo legislativa, e te-
nba inicio o pcu'iodo de 76, possivelmente
haverO tempo suficien Li' pai'a identificar Os
pontos ondc cxistem fdhas, oim, pelo menos,
m'eanirnau' ((S vclbos politicos on (iar oportu-
nidade aOS novos de adquii''cm confiança e
mostrar Silas qualidadcs

Discurso profcrido pelo Sr. Presidente da
ilcijublica, General Ernesto Geisel, na VI
ConvençSo da ARENA, publicado no Jornal
do Brasil de 22-9-75, transcrito nos anais da
Asseunhleia Lcgislativa por solicitacao do Sr.
Dcputado JoSo Navarro, através do Requeri-
mento flY 586, aprovado em 17-10-75:

"Meus coi'religionSrios (Ia Alianca Reno-
v adom'a Nacional

E coin real c efetivo senso de participa-
coo que, mu qualidade de Presidente de Honra
(lb pai'tido, cornparcço a esta VI Convencao
da Aliança RCnovadora Nacional ao ensebo di
icu encerrarnento.

A par dos agradcciunentos pela mnanifes-
tac/io dc apreço corn que aqui me recebestes.
cu VOS saSdo, senhores convencionaiS, e a
todos 05 fibiados e cleitores do partido, do
norte ao sul do Pals que ora representats

Quc niinhas palavras de estImUlO re-
novado, de ardor e de fé --- se 150 haurida.5
de cxperimentada vivéncia na pobitica parto
dOrta. pois n5o a live de into, sejarn mnspiradas
pela ViSSO panorOmica e prospectiVa, amnPia
c hem informada. que Sc me oferece desde
o alto cargo que ocupo.

Que esta reuniSo se constitua em marco
incurioravet (Ia vida partidOria entre n?s., (I
quadro dernocratico this instituicOes politico-s

vbrasiteiras, assinalando, indeleelmen , a
talidade do partido (lb Governo, partido (III"

proponilo-se a prornovcr c impulsiOnar
pria i'Cnob-acab nacional, devecuidar, princl
pabmncntc e Clii permanencia, de reflOvarse a
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A conccpga 0 iniejal (Ia IPV()IUçaO. 11iI(1U-
zda 	 t;sa aIiWdC tiitica - 	 contra a 'orrup-
çao e ('olitI'a ii suhveisao - C eXccuta(la no
quadro que venho de deserever, foi, progres-
sivamente, ahsorvida 1)01 Un_ia (loutrina mais
construtiva, (IC nIvel estratégico. expressa no
lerna desenvolvinento e seguranç( e que, ver-
dadcirarnente, tern norteado a açao dos flOS-
SOS governos revolucion5rios.

Tal doutrina, exposta detaihadarnente cm
viIrias oportunidacles, principairnente em nicu
discurso Corno candidato S Presi(lencia cIa Re-
publica, perante a convençiio do parti(lo. en!
15 tie setembro (Ic 1973, c na exposiciio q'ie
fiz aos Ministros tic Estaclo, na 1. HeuniSo
Ministerial, em 19 de marco de 1974, estS
fielmente consubstancjacla no II PND, apro-
vado pelo Congrcsso Nacional.

0 progrania parti(lario ao qual a conven-
çSo dedicou grande parte tie scus esforços,
como urn passo a mais, agigantado, no sen-
tido da elaboraçiio (IC ol_ira (IC ISo alto signi-
ficado, proclama que a rcalizaçao da demo-
cracia tern por fun ultimo a eonstruçiio de
uma sociedacie Iivre, justa, soberana e pro-
grcssista.

Em decorrSncia, estabelece como grandes
ohetivos nacionais: a rcalizaçSo da clemocra-
cia reprcsentativa C Sua rnoclernizaçso insti-
tucional, 0 ciesenvolvimento ccoflôrnieo e a
transfoi'maçSo social, que prop iciem a paz
social, a soberania naconal, a integraçao no-
cional. tudo dentro de urn quadro (Ic scgu-
rança intcrna e externa C (Ia busca (Ia ('OflSC-
euçSo (10 bein coirium. Incorpora a cssSncia
(Ia (loutrina 1_ireconizada e, assim, consagra,
efetivamente, a idenlidade ideoiOgica que via-
cula o particbo renova(iom- C 0 (iovcrno, urn ao
outro, sob a Sgicle da RcvoluçSo.

Coin 	 programa e a renovaçSo normal
dos quadros dirigentes, nos diferentes niveis

municipal, estadual e nacional 	 e, ainda,
coin valioso assessorarnento em pcsquisas
C estudos politicos (Ia FundaçSo Milton Cam-
p05, rccenten_iente constituida, cabe agora ati-
var, intensivan_icnte c em car(iter perinanente,
a açSo partidilcia, seja para o revigoramento
do partido, seia para desenvolver o necessarlo
entrosarnento corn 0 Governo.

IrnpSe-se, desde logo, que se calc'ni (Its-
sensOes, e se aplainern clivcrgSncias que acm
podei'iarn, umas c outras, deixar (Ic sur gir nun_i
particlo no po(lel' c (Ic ampla base majori-
tSria.

Imperativo da hora presente S quc se
saiba e que se queira honestarnentc sacrificar
interesses, vaidades e paixOes individuals on
facciosas, em henefIcio (Ia uniciade do con-
junto e do fortalecimento seinjjre crcscentc
da organizaç5o partidaria Assim, podcm'-se-S.
de lab. multiplicar C potencializai' nossa Ca-
pacidade (ic niohilizaçiio (10 eleitorado, n5o
apenas coin vistas aos pi-élios das urnas, mas,
ainda, persistente C continuarnente, en_i apoio
As teses C proposiçSes que ao partitlo cumpre
defender coin galI_iardia c desassornhro, em
prol do desenvolvirnento do vicla (Ienlocm-Stjca,
do ben_i-estar (10 nosso povo C (IC urn futuro,
cada VCZ inais I'a(lioso, (1(1 lirasil

Sonienle (((1(1 un_i sOlid 0 C alenie ario, cocrenle c inspirador corn0 .vantado
grarna (10 particlo, serS este capaz dee o pro-
mar firme unidade de propósitos,asse
os inevitSveis e ate inesmo henSficoeIafldo
('Ofltidos Cr1_i hfllitcs JUStOS - choues
tcn(Iencias diversas, clisputas de lida
opoSiçSo dos interesses dlivergent5 	 nc_i
outro ]ado, (lifundjndlo-o, pI'Oclrnmnando' Per

expiicando-o, conseguirS o partid0 asserui'
apojo cia maioria (10 cleitorado Tano am
quando Sc trata (Ic un_i particlo que é GovernMais
dc urn particlo que csta no Govern0 de
partmilo quc nao promnete apenas, corn0 

qua(fuel' grupo de dernagogos vulgares Po de f;-lo, mnas de uni pai'tmdo (jue, a aitura da r
ponsabilidade que ihe cabe, vcm, muito
contrOi'io, cumprindo un_i inciscutivel elen'
(ic rcalizaçOes (Ic vulto en_i todos Os setor
cia vida nacional. inclusive 	 - e cornn_iaiom. OP US hover o Pals sUperado o gm-(-
periodo (Ic estagnaç5o e de rnisérja que
Rcvoiucao her(Iou -- inclusive, repjto
campo da justiça social, ampliancloa,'
poucos, a todo 0 Cspaço nacional e a lOdoç
Os estratos cia socieciade hrasilejra

0 programa da Aliança Renovadori .tambSni urn con_iprornisso entre correligio0.
rios e, ainda, urn compron_iisso formal para
coin 	 povo, mas é, sobretudo, urn conipro.
misso coin futuro do Naçiio, urn piano mdc-
1cc cam que se deverSo cncjuadrar Os plan(
quinquenais (Ic (I esenvolvirnenbo . E, mais es-
pecificamn ell te, 1111_i com_i_ipromnisso coin flume-
rosa plSiacle dc jovens quc al aguardam, n
bancos cscolares c no aprenclizaclo profissi.
aol. a sua b_iora tie participar do vida politid,
do Pals, anmobciai_ido-a Os aspiracSes novas Ic
sua gerag5o. E a cssa juventude que deverno
vodci' e saber e querer apresentar aiternati.
va.s vObiclas c bern delincadas para esse duro
con_ibate que é a viola de 11111 pOVO, coin
La conc'iliaçSo cia ordena coin progresso, do
clesenvoivirnento n_iOxin_io con_i a segurança
indispcnsrlveb, cia amplitude mats liberal de
franquias individuals, coin o "ran irredutIvel
(IC responsabilidacic para corn a Nacao em
scu conjul_ito, rcspoi_isahilidacle esta que e
O1_iUS in_iplicibo do participacSo na vida demo-
erOtica. Al estS a essSncia de toda a probie-
rnOtica politico que a cada povo the cumPre.
em cada fase dc sua história, solucionar --
de acordo coin suns caracteristicas propriaS.
as traciiçoes de seu passado e suas aspmracoes
(Ic urn futuro i_i_iell_ior, no panorama interna-
cional realista em quc se encontra mnserido
- o eterno conflito potencial cntre o indive
duo e o Estaio

Prrnurcjamento do empresrjo Aristides
Mario Rrche Ferreira na Assembléja

tidaS como seguras, S critica fOcil, parcial e
irresp05OveL as provocaçoes (IC toda ordemuc tleverjio i'ecebei', no hora d evid a, replica

- nierccida.
Em 1974, nurn plcito elcitoral (Ic recon lie-

C da liherciad e C hsura, a cjuc coniparcecu
51ncro nunca visto (Ic cieitores, a AIiança

3enovadora National conquistou lnai orb oh-
cOlUtO na votac5o pmoporcional, quc S a ver-
iadeir0 votaçSo tic legcnda. JO cm 1975, a
4lianca lidera amplr'n_ienfc' as fiiiaçdes parti-
dSria s CIII totio o Pals, corn quatro vezes o
tota l dc eleitores (JUC U a (lversOrio cousel,,uiti0screvCl'.

0 (ILIC serlio. parti nosse partido, os eni-
bate s (IC 711 c 78, com o valioso apolo que
espera lileFedel' (10 povo (', tainl_iSn_i, todo o
apoio que 0 Governo (Ia UniSo e os Govern ((S
da totaliciade dos Estacios, principaimente
pelaS suas realizacOes, nOo lhc regatcarso -- --
dentro, sempre, (las tradiciontus e legitinmos
regras (JC boa mom-al politico-pai-fici5rja - -
I 0 (JUt VCVCIIIOS no Inolnento Opoi-tuno. pal'a
desmnascaran_iento C vexanie dos fiulsos pro-
fetas (Ic eneoi_iienda

Para iSSO. (I l iC nOo nos falteni uniSo (Ic
csforcos, uniclacic (IC propósitos, coesblo solida
no pensamcnto e na açiio, tudo cm heneficia
ma j or de totbo o iovo do nossa terra, que pocie
e deve confiai' no Governo e Poole e deve
também confiai- no partido do Governo 	 -
a Alianga Renovatboma Nacional .

Geral Extraordinárja da AcOMINAS,
transcrito nos anais da Assembléja por
solicitaçâo do Sr. Deputado João Na-
varro, através do Requerimento n.°
552, aprovado em 22-10-75:

0 interesse 11_ianifcstado ao Governo mi-
neim-o p01' investidoi-es do exterior e os es-
quemas finai_iceiros estutbados coin ex-Se-
cretOrio Dr. Paulo Vieira mosti-aram a cxc-
qüihilidade do projeto. PorSm, 0 CONSIDER,
pro pos jtadamente nOb o liberou, no tendo
apresentado qualquer pedido (IC inforrnaçao
on justificativa, baseando-se Unican_iente crn
urna politico antin_iineira, como S pSbhco e
notOrio A Resoluçiio n, 31 é a conIinuat'jjo
diessa politico. Sornente em noven_ibro dc 74,
20 n_icses após a entrega do rebatómio, é que
Imouve a prblneira manifestaçibt) do CONSIDER
Soheitando a suo atualizagiio, pois ccrtarnent,
a esse tempo, ebe l_iavia enveIhecitio. Cabe
ponderal' quc essc pedido nibo foi uma mani-
fcstagOo esponlOnca do CONSIDER, nmas de
ordem superior. A inudonça do Govemno do
Estado Oconsell_iou-nme a esperar a posico a
ser adotado pebo novo Govemno, in c l usive quan-to a Iihcragijo dos ARs, que ale I_ioje no
foram processa)Ios -

A n_i mb_ia peregm-inagj () peias autoi'ida(Iesfederals c Cstacluo j s n5o teve d'Oflta l_iesses(luatro alios tic gtstao. e cicm por benm empre-a.ado todo o tempo ( I n ( , tied iquei a pi-ojetoI-So empolganic.
Somu ente (1_il tiezern ijm-o dc 74, grim gas Li

in teivengo do Sr. Governador A 111(1 irno Cho-

tonibSin a politico do Govcrno - Por isso mes-
mo chegou 0 n_ioi_i_iento dc se dlefinircrn as
m'esponsabilj(Ia(Ies -

Qrianclo o Dr. Paulo Vieira, ex-SecretOrio(10 De s envolvilnentd), ('Ol_iVidOU-Ifle para a Di-
retoria (10 AcOMINAS, solicitei-lI_ie que me
(lispensasse (10 enc'am'go, ten do em vista que
a minima atividade industrial vinl_ia-se proces-
sanclo em carnpt) divcrso do incifistria sitlei-(ir-
gica. Porém, ante a insistSncia desse prezacio
amigo. sob a oIcgaçOo, certarnente generosa,
(IC quc necessitova paPa o cargo mil indus-
trial coin t'omprovacba c que a
minima c'obaboi'aç'jjo (Ieveria sec coi_isiderada
c'onio unm sel-viço a scm prestado S coletividade
nmineii'a, nOo ITIC foi possivel negar-Tl_ie a rni
i_iba coopc'i'açOc_i - Coin a lieenga do Dr. LScio
AssumnpcOo, por força (IC sua nolneaçSo para
pi'esiclente do BDMG, assun_ib a PresjmlSncia
do enmpresa en_i 73.

Pom- educaçoo C por temnperamento, travci
a hatolba con_io se tivesse ii_itci-esse Pessoal
muaioi-, o que sobicianicntc nSt tinl_ia c nSo
lcni_io Ate hoje, Inercê (IC Deus, nSo Iran-
Sigi eonm o intci-esse de Minas, njio capituiei
ante pressOes, que se pi'Ocessam'am, por vezes,
coin bastante intensicla(Ie c nSo lime rcssci_iti
das incoi_iapreei_isOcs - Posso transmitji' lmoje
o Cargo coni a CoflSCiêflc'ia tranquia (IC ter
seguid 0 d) horn corn in l_io -

Para eurnprimci_ito do cXigência (Ia RCSO-
luçSo n. 15/72, a AcOMINAS aprcscntou 00
CONSIDER, em marco tIc 73, un_i rebatório
de viabilidade para urna usina integrada de
nib-pianos a coque para a capacitlatie de 3.5
m_i_iilhOes de toneladas, a sec Iocahzotia no vale
do Paraopeha, coin a execuçOo pm'ogm'aniada
pom'a % anos C a plena opeI'açibo em 3/4 anos.
A usina poderia estor iniciancbo a sua opera-
c-So no proximo 01)0, Sc tivesse sitlo iniciatia
em 73.

"E (Ic boa norma quc, ao lrai_isferir o
cornandlo da emnpl-csa, aprescnte uni relalo
dos principals acontecin_ientos da mini_ia ",es-
lao. No caso presente, esse proceticr é mais
do que necessOi-io, tendo en_i vista 0 que 0
projeto do ACOMINAS rcprescnttj para cm (Ic-
senvol\-Irnento do Estado e os iniin_ieros em-
Pecaihos que SC apresentai-arn a sua i'ealizaçSo.

Esses relatos sOo sempre enfadonl_ios, co-
- too sera o caso presente, especiainmcnte prima

coin 	 dc partido, de voSMeus is que aqui Comparecern por mnera formali-
espero tenacidatic e clarividSncia no reori- dade on dever (IC cortesia . As nitiiu_ias CS('rl-
nizoçSo partidOria, que se irnpOe fazer desuc sas antccipacias.
as bases municipais, tanto no estrutura, como
nos n_iStoclos tic ocSo, ticntro do qu'adro ideo- 	 -	 analisar 0 quacIro c'oniplexo da j)1'O-
id gico progran_iado. Ern v6s confio para as ulernatica do A(OMUSAS, cicsejo (Tue a mini_ia
Ortluas campanhas (Ic mobilizacOo (IC Cl ,19	 caos10 e omen ])onto (le vista fiqmue 	 hem
1-ado numcroso, dispel-so sobre territor bo sefmnidos, e a eventual tbivergSnc'ia corn pes-
imci_ist), campam_ii_ias que jO se avizmha m - Soas que dcfendern politico (Ilfcrentc deve
Estou eel-to tie quc sabcreis clam, flaS umnas. 	 considliradhi sob o enfoque puramei_ilc
cabal c irretorquivel resposta As meiaS' 	 dO -
(ladles negativistas quc Sc pm'opaiarn sobre cr1 Entenclo dJiiC 1111_ia tomnada Ic posiçiio me-
sc que o particlo alravessarba, o tScnica sedic nos feliz, no caSo cia AçOMTNAS .aletarim
do a fii'maçSo gratuita tic vitOrias do OP O"c Oj graveineiite o futu ro do Estado c, set_ia (I uvida,
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vcs junto ao Prcsidentc Geisel, liouve a pri-
meira manifestaç3o pubhca do apoio do Go-
verno Federal no projeto AçOMINAS, corn o
discurso proferido polo Sr. Ministro cia In-
ddstria e do Cornércio, Dr. Severo Games, cm
Ipatsnga. Desde cssc mornento 3 próprio
cia natureza huniana, e a vida cst3 clicia do
exemplos - Os opositores do lJrojeto passa-
ram -,I apoia-Io, porém, consciente on moons-
cienteiriente, por forca do conviccöes proprmas
on por clesconhecirnento do problerna, coloca-
ram-se na posição de reduzi-lo a urna capa-
cmdacle minima, mncompativel coin 	 intores-
SOS cia ernpresa, do Estado e do Pals.

As projecöes do deficit do mercado do
n3o-planos cm 80 e 83, da or(lcm do 7 e 14
milhdes dc toneladas, respectivarnente, justi-
ficararn e justificarn a capacidade (10 3.5 nii-
lhdes do tonelaclas, quo o relatOrio aprcsentou
para a usina . Os cletallies tecflicon C 00000-
micos foram estudados coin 	 cuiclado
o nSo caheriam nesta exposiçSo. 0 projetc)
AcOMINAS é o quo tern moihores condiçdes
de ajudar o Pals a ieduzir osso deficit a par-
tir de 79/80.

N3o havia e n3o lid dificuiclados rnaiorcs
Para a parte financeira, tanto no quo so icicle
ao levantarnonto do capital, quanto 110 finan-
ciamento. 0 esquerna é perfeitainonte facti-
vol, dosde que o Estaclo Se clisponha a contri-
huir coin o acrCscimo da arrocadacao do 7.5
do IUM sobre o rninério de ferro, o closdo quo
soja obtido 0 apolo do Govcrno Federal Para
quo a Cia. Vale do Rio Doce contrihua coin
parte do JR sob a forma do incontivo fiscal
o do outras fontos. A contribuiçdo da CVR[)
foi lombranea rocente, após a rosolucdo (10
Governo Federal do obrigar as coinpanh ins
do oconoinia rnisla a pagarom o III, a partly
do 76. Esso inecanismo pei-rnitird S CYRI)
ajudar Minas, scm o sacrific'io dos cofres du
cmpresa, quo (leverma scr ate urna condicao
clispcnsavel. E de so espelar ciuc a nova ad-
rninistracdo cia CVRD aceite corn satisfaç30
essa colaboraçiio a Minus, do onde brota aquela
fonte generosa do bucros, quo diosoJo cada vez
mais ahundantes, do moclo a perrnitir-lhe tarn-
])ern cooperar coin desenvolvimento de ou-
tros Estaclos da Fecberacdo, seja no Espirito
Santo, na sicberdrgica cia Polite do Tubardo,
seja na AmazOnia, na indSstria dc aluminio,
seja na sorra dos Carajds, no Maranh3o, on
cm qualguer outra parte em quo estoja o
interesse do Brasil, mas certainente scm a
exciusSo do Minus, o quo n5o seria eqilitativo.
A USIMINAS devord participar (To capital C
eventualmente outra agCncia federal.

A par[icipaçiio (IC ilvestirnenid) (to exte-
rior, quo foi considerada conveniente polo
Ministro da Fazenda e enquadrada na politica
do Govorno Federal, estS em cm-so de nego-
eiaçSo. (inC cleve sec completada o1a nova
Diretoria .A mudança havida na econoinia
o nas finanças niundiais, como conseqiCncia
da crise do petrólco, aileron o comportamento
dos investidores. Ndo ha inuis o oferocirnenlo
de investirnentos e uinanciamentos a domi-
cub. Isso 3 situacSo do passacbo. Os inve-
timentos e os financiamentos cbovern sec dis-
putados arduamente no exterior. Para isso e
neccssdrio que o projeto seja realmente into-

rossante. qucr sob o ponto de vista tC 	 Feddi'aI 0 decreto, considerando a area ncccs
quer sob o oconSnnco, c, alem disso, é 	 ria S uSina como de utilidade publica parr,saria uma boa apresontaçao c o apoio 

d05 	 Jesapropriacao.govornos dies pulses dc ondo provCm
dos nocossdrios. 	 n- 	 0 desenvolvimento cia sociedado mineira

Corn essa finabidacbe foi a Londres o 	 alterou certos hdbitos antigos. 0 jogo dc pala-
Anthony Vereker. a quern apresento Os 	 cras e Os floroios vcrbajs, outrora t5o do nos-
agradecimon[os polo êxito dlas negOciaç 	 agracbo, ndo aprescntam Inais o mesmo0 Si'. \ ereker conseguiu rcunir firmas ingl 	 atrati\'o dos tempos inais anienos. Na melhoi'5115 cIa melhor roputaçao em condicöes 	 ''
fazerem cssa apresentaçiio, do participare 	 das fliPo eses serviriam unicamente colno con-
nos investimentos dirotamonte C Oil por c 	 trthmc50 Para o folcbore politico. 0 povo
entes do suas emprosas e de fazorem Os fi llan 	 jaifleimo, cheio de problemas, clnpobrecjdo
ciamontos corn o apoio (]as autoridades go- 	 5ofriclo c mcslno jd icvoltado pclo tratamento

Sr. Govcmnadomm 	 discriminatório, que tern retardado o seu do-
liano Chaves em Londres o, recciiternente. 	 senvolvimento, prefere hoje urn Iinguajai- mais
ooniirmacbos nosta Capital. Os ontendlirnent 0 	direto, espec jalmonte no que Sc reforo aosiniciados no extol- jo y , o que tivcram seguime 0 . 	 problemas dc real intcresse dc Minas certa -to nosta Capital, estao sendo ontabul-acios de 	 inente mais importantes do que q 	 1 'acorclo corn as norrnas e os cuidacios neces 	 . 	 que e e io
sdrios a esse tipo do ncgociaçöos e devern 	 jogo de prestigmo pessoal, da disputa e cia
concluzir brovomente a urn exit)) final, porCi 	 rnanutencao das posiçöes. Os mifleiros espe-
julgo lido soria aproprmado entmar cm rn aiorc. .s 	 ram que nSo somente os politicos, mas tam-

	

dccrn peirnancccr no ni\el ck 	 hem os homens de empics i tomern corn desas
nova Diretoria. 	 sombro a posiçao do defesa dos interesses do

	

A reducdo da capaciclacie da usina Para 	
Estado.

urna 1. otapa cia 1,5 millido de toneladas 	 Por isso mesmo, aborcici o problema cia
conuo proiJos 0 (irupo do I rabalbos Para a 	 Resobuçiio n. Q 31 do maneira dircta e objetivaSicicrurgia, em ineu cntendbor c no dos tecni- 	 ,semcos que tern assessoraclo a empresa, nSo 	 quaiquer proposit 0 dc atingir pessoal
aconsebbavel, tanto sob) di ponto do vista té- 	 niente a queni quer que seja.
nice, quanto econômico c financeiro. Os res- 	 Aponsavois per pobitica tdo antimineira 	 P0 1l't'lea uO CONSIDER, desde o Gover-
tein tidlo mu julgarnonto favordvel, cis quc 	 no passado, adotou uma posicijo antimineima,
roprosonta pam o Estaclo unia tristo capitu- 	 no scntido de que caberia ao Govemno Fedic-
laçiio, scm qnaiquer razao vdbida, nias também 	 ral estimular o descnvolv jrnento da incidstri Ciporque vai obrigur o Govei-no Federal a ante- 	 d - 	 -cipar a iinpiantaçiio (Ia usina 2 da CSN, 	 Si crumb led fora do Minus c procurar cvitar
quab sord cortainento necossdrio urn investi- 	 que a producao siderdrgica do Estado ultra-
mento maior do quo o cia complemcntaçSo (Ia passe 40% da nacional. N5o Se trata de urna
usina do IgarapC Para a tonolagom proposta. presunc3o, mas dc urn-a informacdo de fontelmpomtanciaossa que,

i	 idSnea, confirmada pelos fatos - 0 retarda-
uflia posiçiio contra o intercssc do Minas, p0- mento do projeto da AcOMINAS obedeccu a
cern clossa vez nSo pocbcrcrnos mesmo nos essa pOlitica, assam comb 0 cstimulo dos pro-
quoixar, porquanto seriam minoiros desaten- jetos das uSinas 2 cia CSN e cia COSIPA e a
tos c equivocados os que so estqo colocando exclusSo do projcto cia usina 2 (Ia USIMINAS

- 	 obedecerarn a mesma linhu de pensamento.0 probloina siderdrgico mineimo sara des-
se modo reciuzido, e a sun ampliacao sera 	 Trata-se de posiçdo adotada por filiaçdo
postergada Para uma Cpoca em quo o cOfllUn 	 I escola do localizacao das usinas integi-adasto do circunstSncias pocle n5o oferecer 30 nolit	 1	 -,	 . - 	 -
Estado moinento tao pmopicio Para ulna solu- 	 ora quo 05 a em posçao a que fom
çdo mais favorávcl. Na linguagem popular uefendlida pci-a AçOMINAS, de bocalizacao da
o Estado vai quit-ar a sua reivindicacdo Corn liSiria integrada junto as rnaterias-prjmas H3
umna usina dc 1.5 niiih5o dc tonebadas que lambCm concomitanternonte limu politica docertaincnte iilo tern •o apolo do CO I 	

ro quoER 'fltercsse regional e de grupos. 	 E clapara ampliacao proxonla, ten do cm vista
pohtica dosse Conseiho, quc n5o e favorAvel as usinas que operam coin na sucata do-
110 desenvolvimento cia sicberurgia cm MinIs, rem ficar junto a fonte do gas natural. A
quo (love ser mnantida na posicao (10 fomnece .\Iinasserja mescrvada a posiçSo de forneee-
dora ito lnatei-lnispii 11115 - 	 dora do matérias-prinias -

Somprosustentei 	 qo 	 a Usifla da 	
0 interesse o a proforCncia (boa mnineirosACOMINAS ii.-to cieveria sec considei ada C 	 -

ablcrnativa (Ta usina 2 cIa USIMINAS Oil d:1 erlamn no sentido do quo aSSunti) tao iinpor-
I. sin t Mcncies Junior. 10(1 is ties usiaas cS \	ante quc cni oh	 a mi 1 	InS I stjmi ntes
USIMINAS c COSIPA, jim tinhana os SCUS piano s graves problemas e11c-gi-[icea 0 dc tranpoi--
do usina 2, e ,I 	 jS ohtove do Goverf o 1CS, ( IOVIlili 5:1' 'I .(lt 	 an base Ii) ilohat'-

das teses das escolas, rnas por genie realmente
m cOmPetente e versacia nos problem-as da indds-

tria, dos transportes, da 000nomia C mais re-
centemente no p roluiemna energetico, C nSo na
base do uma decisSo pessoal on dc grupos,
secreta on quase sccreta, quo conduzird co y -tarnente ao sacrifj cio do Minus, porquanto,
3 sabido, o Estacbo tern sicbo surpreondido pe-
las grandes decisdes que tern sido tornudas
sein o sell conhcc'iincnto c, por via do conse-
qiiência, scm o sou cons ont jmento A Cons-
truçiio da chamacla forrovia do aço (ou do
mninCm-io?) ligancio Jeceaba a Volta Redonda,
dois pontos id ligados pelu E. F. Central do
Brasil, a custo acima (10 Cr .S 30 huihOes, faz
pal-to tumbém do piano do irnpbuntaç5o do
usinas no litoral. E a prepaa-açao cia infrni-es-
trutura para apoiam- o5Sa politic-a.

Nestu nmltum-u dos acontecimentos, 0
CONSIDER haixou a Rcsoluç5 0 fl. 0 31, quo nSo
poderia sec born rccebicla em Minas, comb do
fato n3o fob, tondo 0111 vista quo 0 seu texto,
ndo so harrnon jzou coin a nova politic-a do
governo, anunciada peia alta hierarquia, ten-
do, ao invCs, ugravaclo a politicni antimineira
anterior. Uma analise cuidaciosa cia Resobu-
cão so podo conciuzir ii conclusSo do que a
oricntacSo c o propósifo do CONSIDER foram
no sentido dc estiuiular a imnplantacao cia in-
dnstria fora do Minas.

A conclus3o da usina do Ipatinga é nina
soluçSo forcacla, tencio cm vista as nccessida-
des prornentes do mcrcadci - No quc so refere
as usinas 2, a Rcsolucao aprovou as cia CSN
o cl-a COSIPA, o nSo aprovou a cIa USIMINAS,
scm qualquei' razSo vSlici'a

A betra c do item 3 di Rosolucao dotci--
minou "quo a USIMINAS (Usinas SiderSrgicas
de Minas Gerais) apresentc no CONSIDER,
também no prazo do 90 dias, ostuclo Para
construcão do nova usina, prof even cialmento
em nlssociucão coin outrus ernpresas pSbhcas
c/ou privadas". Do duas, uma: on ossa usin
é a usina 2 da USIMJNAS jib anteriormente
progi--amada, o flesse caso a ACOMINAS nSo
fob contemplada, on refere-se S AçOMIXAS,
entregue ii exccucao cla USIMINAS, e cntSo a
usina 2 cl-a USJMJNAS foi exclulda.

O povo mineiro sempro foi ticio como
composto do PossOnia argutas. Verciacie on mi-
to, n3o impomfa, n3o poclerS niceitar co in

 osse passe do mágica tile infantil.

O inc'entis-o S rec1uc5o (lire-ta pam usinas
a sercmn impiantadas fora do Minas. niosmo
(0111 poti'Sleo ilflpomtnldc) a FSic 12.0 o bm-mii,
nun C pail tim favo6\-cl a Minas, norn ad) Pals.

RM
313



1 14. 4 REUNIO OR1)JNjIIA Ell 1:'.10-75

Ex p e d len te

Oficios dos Sms. Sérgjo Baiinund 0 NegiSo de Sousa FrancoC JoSo Camilo Penn

PropOSjç6e5

Projeto 5 de Lei n:s 243 e 244, encamfljnhados peias Men-sagens Govem.n ainentais fl. 9 S 89 e 90 ..................Projeto de Lei n. 245, do Sr. DeputadoChia 	 Christovami-adii .......................................
Projeto de Lei n. o 246, (10 Sr. Deputado Vicente Gun-biroba .................................................
Requerirn05 	 600 e 601, do Sr. Deputado LuizBaecai'jnl; 602, do Sr. D eputaclo Neif Jabur; e 5/•e, dosSrs. Deputados Eucijdc5 Cintra c Jo5 0 Navarro .Requerjrnm10 s/n. y , do Sr. Deputado Nunes Coelho

Cornu n ic aç S es

Do s Srs. D eputados Sém'gio Ferrara (3) e Luiz Baccarjnj
Parec em-es

Sobre Os Projetos de Resoluçijo n.s 223 e 228 ......Sobre os Requerinieno5 n.°s 526. 549, 564, 568, 584, 572,
73 575, 577, 580, 581. 583, 588, 589, 591 e 592 .

De redaçso final do Piojeto de Lei n. y 189 ........
Quest6es de Ordenl
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16
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17

17

17
17

17
18
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c obeclece tambérn ãqucla linha geral do
CONSIDER de disserninar a produco dc ago
pelo Pals, sern diivicla a custo muito mais
alto C a dlespeito (]as adverténcias do Ministro
LTeki, ampianic'n Ic (li-vulgadas pela imprensa

A AcOMINAS n5o foi menejonada na Reso-
luçiio, porém o CONSIDER inforniou ao go-
verno nineiro cJe a letra c do item 3 de-ve
sec considerada Coma eSSC projeto . 0 Ga yer-
no Estaclual aceitou essa intcrpretação tendo
perdido assim o controle do projeto.

A USL\IJNAS está em condiçoes de cuni-
prir a tarefa, que Ihe foi conferida pelo
CONSIDER, tendo cm vista a idoneidadc da
sua administracao, a Sua CXPCI'idflcja e o scu
nivel técnico. Porérn, é sabido, 0 problema
não é unicarnente esse, sendo necessário quc
o novo grupo que es-ta assumnincjo a responsa-
hidade de implantar a usina, tenha o propO-
sito, a liberdaije e Os meios par fazer a
usina que convéin ao interesse de Minas e do
Pals. 0 controle acion5rj 0 cia USIMINAS foi
transferido recenternente para a SIDERBRAS,
que passou a ser, assim, urna nova compo-
ncnte importante no complexo das (lecisdes.

0 povo mineiro confia no Governadom'
Aureliano Chaves, a quem rendo as minhas
hornenagens, no sentido de dar 't ACOMINAS
O apoio efetivo do Estado, niio soniente pela
tomada de capital corno pela concessSo do

incentivo fiscal iS votado pela Assembléia

Legisiativa, c dando o seu apojo junto
Governo Federal, a firn de que a empresa a
nba CoflclicOcs ( le fazer a usjna.

A elite e o iovo minciro estijo bern
cien [izados quanto aos problenias da
tria siderSm'gica e estao atentos ao desenro1
dos acontecimentos, confiantcs no president(,
Geisel, o ilustre estadista ao qual est50 entre
"Lies Os destinos clii RepSbljca, e no Governa
dor Aurc'liano Chaves. em quern depositam
as Silas esperanç'as.

Para cjue o Sr. Governadoi' tivesse a Re.
('eSSi'iria ltherdade par fazer a reforma da
Diretomia que deverii reger os destjnos da
sociedade na sua nova fase de Vida empre,
sariai, endereccj a S. Exa. umna earth de Fe.
nSflcia do rneu cargo de Diretor, exercendo
tern p orar j amente o cargo de Presidente, para
ciue S. Exa. a en cam jfl1isse S Assemij
traordinuiria, quando fosse cia realizada Fo
o que fez o Sr. Dr . Lauro Bracarense ilustre
A dvo gado_Gei'J (to Estado, para que cia fosse
submetjda S apreciaçiio da Assem-ribléja

Aos Incus companheiros de Diretorja
que acaba hoje o scu mnandato, urna palavra
de despedida e os mems agmaclecjmen05 pela
cotaboraç5o mecehida.

Ao Dr. Manoel Moacélin (IC Aguiar Mendes
(IC quem tenho as mneihores referSncjas, como
Iécnico dos mais reputados do Estado e do
Pals, e aos seus companhejros de Diretoria.
Si's. 1)r. Atila Carvaiho Godoy e 1)r. Jouve
Camisassa, Os ineihores votos de uma feliz
gestSo S frente cia AOMINA5."
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